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 O bispo do Porto, D. Manuel Linda, esteve 

este sábado no Fórum Ecuménico Jovem, que 

decorreu naquela diocese, e disse à Agência ECCLESIA:  

“Construtores de pontes foi um mote feliz para este Fórum, a juventude tem mais 

capacidade de fazer pontes do que os adultos, usam melhores ‘tecnologias’, no sentido ideal 

do coração, têm outros ‘materiais’, como a boa vontade, tolerância, sintonia de corações, 

material novo para fazer pontes novas”. 

D. Manuel Linda enalteceu a “abertura de espírito dos jovens” e recebeu com muita 

alegria a juventude que participou na 22ª edição do Fórum Ecuménico Jovem, neste sábado. 

“O Porto tem longa tradição no mundo do Ecumenismo e é com muita alegria que recebo 

aqueles que têm como referência o Ecumenismo”, afirmou.  

Segundo o entrevistado há necessidade de “investir nos jovens e lançar bases sólidas 

neste diálogo que se há-de tornar mais abrangente”.  

Já o padre João Emanuel, do departamento da pastoral juvenil do Porto e do Comité 

Organizador Diocesano da JMJ 2023, disse à Agência ECCLESIA que “o Porto é conhecido pela 

tradição ecuménica e o FEJ traz esta dimensão mais activa da relação entre vários jovens, tem 

sido momento de excelência na vida de fé das comunidades”. 

O sacerdote destacou a preocupação ecuménica que o plano da pastoral juvenil 

diocesana tem, “integrando sempre actividades de ecumenismo entre os jovens”, e revela que 

esta também será a aposta da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, iniciativa que 

pretende ser para “toda a Igreja portuguesa mas para todos os jovens na relação com Jesus 

Cristo”. 

O sacerdote referiu ainda que, cada participante nesta edição do FEJ, recebeu um 

pequeno pinheiro, como “símbolo de criar raízes e ainda tem ligação à dimensão ecológica”. 
In Agência Ecclesia  



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS 

Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos caminhavam através da Galileia, 

mas Ele não queria que ninguém o soubesse; 

porque ensinava os discípulos, dizendo-lhes: 

«O Filho do homem vai ser entregue às mãos dos homens  

e eles vão matá-l’O;  

mas Ele, três dias depois de morto, ressuscitará». 

Os discípulos não compreendiam aquelas palavras  

e tinham medo de O interrogar. 

Quando chegaram a Cafarnaum  

e já estavam em casa, Jesus perguntou-lhes: 

«Que discutíeis no caminho?» 

Eles ficaram calados,  

porque tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior. 

Então, Jesus sentou-Se, chamou os Doze e disse-lhes: 

«Quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de todos». 

E, tomando uma criança, colocou-a no meio deles, abraçou-a e disse-lhes: 

«Quem receber uma destas crianças em meu nome é a Mim que recebe; 

e quem Me receber não Me recebe a Mim, mas Àquele que Me enviou». 
  

1ª Leitura | Sab 2, 12.17-20 

«Condenemo-lo à morte infame, porque, segundo diz, Alguém virá socorrê -lo.» 

Salmo Responsorial | Sl 53 (54) 

O Senhor sustenta a minha vida. 

2ª Leitura | Tg 3, 16 – 4, 3 

«O fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que praticam a paz.» 

Evangelho | Mc 9, 30-37 

«Quem quiser ser o primeiro será o últ imo de todos e o servo de todos .» 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH9t-sq9_VAhUQZlAKHbh4CVUQjRwIBw&url=http://www.bibliaensina.com/2013/01/nossa-luz.html&psig=AFQjCNFuRau4J1ulfZTqUxH9vkxYjFirPA&ust=1503096046400003
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwmYCqzsndAhUEzhoKHQPJBdoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.jardinierdedieu.com/article-36172094.html&psig=AOvVaw2KHd7qGdzxmXNhN83s9rKH&ust=1537533888068865
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_6PbP38ndAhUKyxoKHVv2BDQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.frasesparaface.com.br/criancas-sao-como-seres-divinos-carregados-de/&psig=AOvVaw1xDwRy74_8m3sEibWZOL-l&ust=1537538495687252
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK8u-04MndAhUDdxoKHSwnBsYQjRx6BAgBEAU&url=https://bibliasagrada7.tumblr.com/post/151708527868/a-simplicidade-das-crian%C3%A7as-%C3%A9-o-que-mais-aproxima&psig=AOvVaw1xDwRy74_8m3sEibWZOL-l&ust=1537538495687252


… para a vida. 
 

 

A liturgia do 25º Domingo do Comum convida os crentes a prescindir da “sabedoria do 

mundo” e a escolher a “sabedoria de Deus”. Só a “sabedoria de Deus” possibilitará ao homem 

o acesso à vida plena, à felicidade sem fim. 

A primeira leitura avisa os crentes de que escolher a “sabedoria de Deus” provocará o ódio 
do mundo. Contudo, o sofrimento não pode desanimar os que escolhem a “sabedoria de 
Deus”: a perseguição é a consequência natural da sua coerência de vida. A vida dos “justos” 
que assumiram os valores de Deus e que, mesmo no meio da hostilidade geral, procuram 
preservar os seus valores e viver de forma coerente com a sua fé, constitui um incómodo e 
uma dura interpelação para os “ímpios”. 

A segunda leitura exorta os crentes a viverem de acordo com a “sabedoria de Deus”, pois 
só ela pode conduzir o homem ao encontro da vida plena. Ao contrário, uma vida conduzida 
segundo os critérios da “sabedoria do mundo” irá gerar violência, divisões, conflitos, 
infelicidade, morte. São sete as “qualidades” da “sabedoria” aqui enumeradas: com as quais se 
propõe aos crentes um caminho de perfeição, de realização total, de vida plena. Se o cristão 
quer viver em paz com Deus, deve acolher a “sabedoria de Deus” e actuar de acordo com ela 
em cada passo da sua existência. 

O Evangelho apresenta-nos uma história de confronto entre a “sabedoria de Deus” e a 
“sabedoria do mundo”. Jesus, imbuído da lógica de Deus, está disposto a aceitar o projecto do 
Pai e a fazer da sua vida um dom de amor aos homens; os discípulos, imbuídos da lógica do 
mundo, não têm dificuldade em entender essa opção e em comprometer-se com esse 
projecto. Jesus avisa-os, contudo, de que só há lugar na comunidade cristã para quem escuta 
os desafios de Deus e aceita fazer da vida um serviço aos irmãos, particularmente aos 
humildes, aos pequenos, aos pobres. 

As palavras de Jesus denotam tranquilidade e uma serena aceitação da missão que o Pai 
Lhe confiou de propor aos homens um caminho de realização plena, de felicidade sem fim; e 
Ele vai fazê-lo, mesmo que isso passe pela cruz. Os discípulos mantêm-se num estranho 
silêncio diante deste anúncio. As palavras de Jesus são claras; o que não é claro, para a 
mentalidade desses discípulos, é que o caminho do Messias tenha de passar pela cruz e pelo 
dom da vida.  

Depois o texto situa-nos em Cafarnaum, “em casa”. A cena começa com uma pergunta de 
Jesus: “Que discutíeis pelo caminho?”. O problema da hierarquização dos postos e das pessoas 
existente na sociedade palestina de então, no qual os discípulos estavam profundamente 
imbuídos. Jesus ataca o problema de frente e com toda a clareza, pois o que está em jogo 
afecta a essência da sua proposta. Na comunidade de Jesus não há uma cadeia de grandeza, 
com uns no cimo e outros na base… Na comunidade de Jesus, só é grande aquele que é capaz 
de servir e de oferecer a vida aos seus irmãos. 
 

Fazer o ponto da situação… É-nos dada a ocasião, nesta semana, para fazer o 
ponto sobre os nossos valores, sobre o que é importante para nós na vida: o que conta 
verdadeiramente para mim? A segunda leitura e o Evangelho podem ajudar-nos a 
reflectir nisso. Tomar o tempo para se questionar simplesmente, em verdade, diante 
do Senhor: no fundo, o que é que eu procuro, o que espero da vida? 

Aos Domingos, das 9h às 10h, na Rádio Imagem (87.6 FM) o programa “DIA DO SENHOR”  
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Da Palavra… 

 

  
Segunda-feira, 20  

SS. ANDRÉ KIM TAEGON,  presbítero, 
PAULO CHANG HASANG, 

e Companheiros, mártires – MO 

9:30 Exposição do Santíssimo e Confissões Fornos de Algodres 

17:30 Eucaristia Rancosinho 

Terça-feira, 21  
S. MATEUS, Apóstolo e 
Evangelista – FESTA 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 
18:45 Eucaristia Ramirão 

19:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 22 - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 23 - - - - - - - - - 

Sexta-feira, 24 

17:30 Eucaristia Cortiçô 
18:15 Eucaristia Casal Vasco 

19:00 Eucaristia Algodres 
19:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 25 

16:30 Eucaristia Fornos de Algodres 
{Igreja da Misericórdia} 

18:00 
Eucaristia Furtado 

Eucaristia Mata 
19.15 Eucaristia Maceira 

Domingo, 26 
 

XXVI DOMINGO 
Tempo Comum 

8:00 Eucaristia Cortiçô 
9:00 Eucaristia Vila Chã 

9:15 Eucaristia Fuinhas 
9:50 Eucaristia Casal Vasco 

10:30 
Eucaristia Muxagata  
Celebração da Palavra Sobral Pichorro 

10:45 Eucaristia Algodres 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 
15:00 Eucaristia Infias 

 
 

  

20 a 26 se t | 2 1 

Contactos dos Párocos: P.e Jorge Luís – 96 109 72 66; P.e Marco Cabral – 96 696 13 12 
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