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 Eugénia Quaresma, directora da Obra Católica Portuguesa de Migrações (OCPM) disse 

que perante a grande diversidade que existe, a Igreja não pode ficar “encerrada” numa 

“forma de viver o Evangelho” e pede políticas que permitam viver em “circularidade”. 

“Hoje são eles, ontem fomos nós, e amanhã poderemos voltar a ser nós. Pensando nas 

alterações climáticas que batem à porta com muita força, podemos ser nós, novamente. E 

como queremos ser acolhidos? Podemos pensar as políticas públicas e internacionais, de 

forma a viver uma circularidade”, afirmou a responsável à Agência ECCLESIA, por ocasião do 

Dia Mundial do Migrante e do Refugiado que a Igreja católica celebra este domingo. 

A responsável apelava ao fim da “dicotomia”: “Os que chamamos de «outros» são parte 

de nós e esta consciência faz toda a diferença”. 

 “No mundo das migrações a exploração laboral, sexual, o não pagar o que é devido, não 

reconhecer direitos, pessoas que vendem pessoas no tráfico humano. Tem consequências 

enriquecer à custa das pessoas e não devemos esquecer a importância de trabalhar com quem 

explora a dignidade do outro”, sublinha. 

A responsável lembra ainda o trabalho que a Secção dos Migrantes e Refugiados da 

Santa Sé tem disponibilizado vídeo sobre a realidade migrante, seguindo o tema que o Papa 

Francisco elegeu para este ano: «Rumo a um nós cada vez maior». 

Eugénia Quaresma destaca o “poder dos vídeos, o testemunho pessoal” que ali se 

encontra que procura derrubar as barreiras de quem “ficam pelo que vê ao longe e pelo 

preconceito”. 

O trabalho da OCPM é feito em, parceria com outras instituições que recentemente se 

reuniram num encontro promovido pela Plataforma de Apoio aos refugiados com o objectivo 

de aferir a capacidade de acolhimento de cidadãos afegãos. 
In Agência Ecclesia  



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS 

Naquele tempo, João disse a Jesus: 

«Mestre, nós vimos um homem a expulsar os demónios em teu nome 

e procurámos impedir-lho, porque ele não anda connosco». 

Jesus respondeu: 

«Não o proibais; porque ninguém pode fazer um milagre em meu nome 

e depois dizer mal de Mim. Quem não é contra nós é por nós. 

Quem vos der a beber um copo de água, por serdes de Cristo, 

em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. 

Se alguém escandalizar algum destes pequeninos que crêem em Mim, 

melhor seria para ele que lhe atassem ao pescoço 

uma dessas mós movidas por um jumento e o lançassem ao mar. 

Se a tua mão é para ti ocasião de escândalo, corta-a; 

porque é melhor entrar mutilado na vida 

do que ter as duas mãos e ir para a Geena,  

para esse fogo que não se apaga. 

E se o teu pé é para ti ocasião de escândalo,  

corta-o; porque é melhor entrar coxo na vida 

do que ter os dois pés e ser lançado na Geena. 

E se um dos teus olhos é para ti  

ocasião de escândalo, deita-o fora;  

porque é melhor entrar no reino de Deus  

só com um dos olhos do que ter os dois olhos   

e ser lançado na Geena,  

onde o verme não morre e o fogo não se apaga».  

1ª Leitura | Num 11, 25-29 

«Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta .» 

Salmo Responsorial | Sl 18 (19) 

Os preceitos do Senhor alegram o coração. 

2ª Leitura | Tg 5, 1-6 

«As vossas riquezas estão apodrecidas.»  

Evangelho | Mc 9, 38-43.45.47-48 

«Quem não é contra nós é por nós.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 26º Domingo do Comum apresenta várias sugestões para que os 

crentes possam purificar a sua opção e integrar, de forma plena e total, a comunidade 

do Reino. Uma das sugestões mais importantes é a de que os crentes não pretendam 

ter o exclusivo do bem e da verdade, mas sejam capazes de reconhecer e aceitar a 

presença e a acção do Espírito de Deus através de tantas pessoas boas que não 

pertencem à instituição Igreja, mas que são sinais vivos do amor de Deus no meio do 

mundo. 

A primeira leitura ensina que o Espírito de Deus sopra onde quer e sobre quem quer, 
sem estar limitado por regras, por interesses pessoais ou por privilégios de grupo. O 
verdadeiro crente é aquele que, como Moisés, reconhece a presença de Deus nos gestos 
proféticos que vê acontecer à sua volta. O autor mostra como, por acção de Deus que está 
sempre presente, Israel vai progressivamente amadurecendo, renovando-se, 
transformando-se, alargando os horizontes, tornando-se um Povo mais responsável, mais 
consciente, mais adulto e mais santo. 

A segunda leitura convida os crentes a não colocarem a sua confiança e a sua 
esperança nos bens materiais, pois eles são valores perecíveis e que não asseguram a vida 
plena para o homem. Mais: as injustiças cometidas por quem faz da acumulação dos bens 
materiais a finalidade da sua existência afastá-lo-ão da comunidade dos eleitos de Deus. O 
destino final dos bens perecíveis é a destruição; e quem tiver os bens materiais como o 
seu deus, a sua referência fundamental, não terá acesso à vida plena e eterna. 

No Evangelho temos uma instrução, através da qual Jesus procura ajudar os discípulos 
a situarem-se na órbita do Reino. Nesse sentido, convida-os a constituírem uma 
comunidade que, sem arrogância, sem ciúmes, sem presunção de posse exclusiva do bem 
e da verdade, procura acolher, apoiar e estimular todos aqueles que actuam em favor da 
libertação dos irmãos; convida-os também a não excluírem da dinâmica comunitária os 
pequenos e os pobres; convida-os ainda a arrancarem da própria vida todos os 
sentimentos e atitudes que são incompatíveis com a opção pelo Reino. 

Hoje, somos convidados a ser uma comunidade aberta, acolhedora, tolerante, capaz 
de aceitar como sinais de Deus os gestos libertadores que acontecem no mundo. Jesus 
procura levar os discípulos a ultrapassar esta visão sectária e egoísta da missão. Na 
perspectiva de Jesus, quem luta pela justiça e faz obras em favor do homem, está do lado 
de Jesus e vive na dinâmica do Reino, mesmo que não esteja formalmente dentro da 
estrutura eclesial. 
 

Com Maria, humilde serva… Para nos ajudar a amar sem 
orgulho, em quase início de mês de Outubro, mês do Rosário: 
peçamos o apoio e a intercessão de Maria. Ela que foi a 
humilde serva do Senhor, pode ensinar-nos a humildade, o 
serviço, a disponibilidade, o amor. 

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, 27  
S. VICENTE DE  PAULO,  presbítero – MO 17:00 Eucaristia Furtado 

Terça-feira, 28 - - - - - - - - - 

Quarta-feira, 29 

S. MIGUEL, S. GABRIEL E S. 
RAFAEL, Arcanjos – FESTA 

11:00 Eucaristia em honra de São Miguel Muxagata 

17:00 Eucaristia Cortiçô 

17:45 Eucaristia Ramirão 
18:00 Eucaristia em honra de São Miguel Fornos de Algodres 

19:30 Eucaristia Infias 

Quinta-feira, 30 
S. JERÓ NIMO,  

presbítero e doutor da Igreja – MO  
17:30 Eucaristia Rancosinho 

Sexta-feira, 1 
S. TERESA DO MENINO JESUS,  
virgem e doutora da Igreja 

– MO   

17:30 Eucaristia Fornos de Algodres 
18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 

18:15 Eucaristia Casal Vasco 
19:00 Eucaristia Algodres 

Sábado, 2  

SANTOS ANJOS DA GUARDA – 
MO 

9:00 Eucaristia (1º Sábado) Vila Chã 
11:00 Confissões para a Profissão de Fé Fornos de Algodres 

14:30 Eucaristia Fornos de Algodres 
{Igreja da Misericórdia} 

18:00 Eucaristia Mata 
19.15 Eucaristia Fuinhas 

Domingo, 3 
 

XXVII DOMINGO 
Tempo Comum 

8:30 Eucaristia Vila Chã 
9:15 Eucaristia Maceira  

9:20 Eucaristia Infias  
10:15 Eucaristia Algodres 

10:30 Eucaristia Sobral Pichorro 
11:00 Celebração da Palavra Muxagata 

11:05 Eucaristia Casal Vasco  
11:45 Eucaristia Figueiró da Granja 

12:00 Eucaristia (com baptizado) Fornos de Algodres  
14:30 Eucaristia Cortiçô 

16:00 Eucaristia: Profissão de Fé Fornos de Algodres 
{N. Sra. da Graça} 

 
 

  

27 set a 3 ou t | 21  

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