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Bendito seja Deus, Pai de misericórdia, que nos permite 

retomar gradualmente, de forma responsável, a 

normalidade da vida pessoal e comunitária, vivendo, 

convivendo, celebrando, sendo Igreja: assembleia 

convocada, reunida na presença do seu Senhor e por Ele 

enviada ao mundo como fermento de comunhão e 

fraternidade. Nesta hora de acção de graças a Deus, 

queremos também exprimir o nosso reconhecimento a 

quantos deram um contributo significativo neste duro 

combate pela saúde, que ainda não terminou. Diante do 

Deus da Vida, em atitude de oração, fazemos memória dos 

inúmeros irmãos e irmãs que mais sofreram com esta 

pandemia e suas consequências, sobretudo daqueles que 

faleceram e suas famílias. 

Mantendo-se o apelo a um comportamento responsável, 

o país assiste ao termo ou mitigação de muitas das medidas 

de protecção à saúde pública que comportavam restrições 

aos direitos e liberdade dos cidadãos, nomeadamente na 

vida social, económica e cultural. É tempo, também, de 

rever algumas das orientações dadas por nós, em diálogo 

com as autoridades de saúde, e que comportavam algumas 

excepções à liberdade religiosa e ao direito concordatário 

vigentes. 

Em relação às nossas assembleias litúrgicas, que são o 

coração pulsante da vida de fé, geradoras da comunhão 

eclesial e dinamizadoras do serviço e da missão, tendo em 

conta a evolução contextual, é tempo de ir retomando uma 

maior participação dos fiéis, abrandando de forma 

ponderada os distanciamentos e os limites impostos à 

lotação das nossas igrejas. Entretanto, as outras medidas de 

protecção – higienização das mãos e uso da máscara – 

devem manter-se. Para facilitar a percepção auditiva, os 

sacerdotes e demais ministros poderão retirar a máscara 

para a proclamação da Palavra, desde que haja uma 

distância suficiente das pessoas colocadas diante deles. A 

recolha da colecta poderá realizar-se no momento do 

ofertório, observando-se as devidas normas de segurança e 

de saúde. A saudação da paz, que é facultativa, continua 

suspensa. No momento da Comunhão sacramental, em que 

os comungantes têm de retirar a máscara, o ministro deve 

utilizá-la. O diálogo com cada fiel «Corpo de Cristo. Amen» – 

de significado transcendente para a fé católica – deverá ser 

retomado. A Comunhão deve continuar a ser ministrada 

apenas na mão dos fiéis. 

No tocante à celebração dos demais Sacramentos, 

Sacramentais e Exéquias cristãs, deverão retomar-se as 

prescrições dos livros litúrgicos. No Sacramento da 

Penitência, procure assegurar-se suficiente distância entre o 

confessor e o penitente, devendo ambos usar máscara, mas 

sem comprometer quer o diálogo sacramental quer o seu 

sigilo. Com os devidos cuidados, faça-se a visita aos doentes 

e distribua-se a Comunhão. Nas unções, evite-se o contacto 

corporal directo, recorrendo ao uso de compressas de 

algodão que, em seguida, se recolhem e posteriormente 

serão incineradas. Antes e depois dos ritos que comportem 

algum contacto físico com pessoas ou objectos, os ministros 

devem proceder à higienização das mãos. Nos velórios, a 

prática da aspersão supõe a mesma cautela. Se não for 

possível garantir esse procedimento, é preferível retirar a 

caldeirinha e usá-la apenas no Rito da Encomendação. As 

pias de água benta junto às entradas da igreja continuarão 

vazias. 

As actividades pastorais nos espaços eclesiais (paróquias, 

centros pastorais, casas de retiro, etc.) como catequese e 

outras acções formativas, reuniões, ajuntamentos, 

iniciativas culturais e de restauração, entre outras, bem 

como peregrinações, procissões, festas, romarias, 

concentrações religiosas, acampamentos e outras 

actividades similares, seguirão as regras previstas pelas 

autoridades competentes para situações educativas, sociais 

e culturais semelhantes. 

Estas novas orientações, que revogam as de 8 de maio de 

2020 e seguintes, entram em vigor no dia 1 de Outubro de 

2021. 

Lisboa, Sede da Conferência Episcopal Portuguesa,  

30 de Setembro de 202

 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS 

Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus uns fariseus para O porem à 

prova e perguntaram-Lhe: «Pode um homem repudiar a sua mulher?» 

Jesus disse-lhes: «Que vos ordenou Moisés?» 

Eles responderam:  

«Moisés permitiu que se passasse um certificado de divórcio,  

para se repudiar a mulher». 

Jesus disse-lhes: 

«Foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deixou essa lei. 

Mas, no princípio da criação, ‘Deus fê-los homem e mulher. 

Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa, 

e os dois serão uma só carne’. Deste modo, já não são dois,  

mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu». 

Em casa, os discípulos interrogaram-n’O de novo sobre este assunto. 

Jesus disse-lhes então: 

«Quem repudiar a sua mulher e casar com outra,  

comete adultério contra a primeira.  

E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério». 

Apresentaram a Jesus umas crianças para que Ele lhes tocasse,  

mas os discípulos afastavam-nas. Jesus, ao ver isto, indignou-Se e disse-lhes: 

«Deixai vir a Mim as criancinhas, não as estorveis: 

dos que são como elas é o reino de Deus. 

Em verdade vos digo: 

Quem não acolher o reino de Deus como uma criança, não entrará nele». 

E, abraçando-as, começou a abençoá-las, impondo a mão sobre elas.  

1ª Leitura | Gen 2, 18-24 

«E os dois serão uma só carne.» 

Salmo Responsorial | Sl 127 (128 ) 

O Senhor nos abençoe em toda a nossa vida. 

2ª Leitura | Hebr 2, 9-11 

«Aquele que santifica e os que são santificados procedem todos de um só.» 

Evangelho | Mc 10, 2-16 

«Não separe o homem o que Deus uniu.» 
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… para a vida. 
 

 

As leituras do 27º Domingo do Tempo Comum apresentam, como tema principal, 

o projecto ideal de Deus para o homem e para a mulher: formar uma comunidade de 

amor, estável e indissolúvel, que os ajude mutuamente a realizarem-se e a serem 

felizes. Esse amor, feito doação e entrega, será para o mundo um reflexo do amor de 

Deus. 

A primeira leitura diz-nos que Deus criou o homem e a mulher para se completarem, para 
se ajudarem, para se amarem. Unidos pelo amor, o homem e a mulher formarão “uma só 
carne”. Ser “uma só carne” implica viverem em comunhão total um com o outro, dando-se um 
ao outro, partilhando a vida um com o outro, unidos por um amor que é mais forte do que 
qualquer outro vínculo. A nova acção criadora de Deus começa com um “sono profundo” do 
homem, criar era segredo de Deus e o homem não podia testemunhar esse momento solene e 
misterioso; restava-lhe admirar a criação de Deus e adorá-l’O pelas suas obras admiráveis… 
Depois de ter “construído” a mulher, Deus acompanha-a à presença do homem. A mulher é 
aqui apresentada como uma noiva conduzida à presença do noivo e Deus como o “padrinho” 
desse noivado. 

A segunda leitura lembra-nos a “qualidade” do amor de Deus pelos homens… Deus amou 
de tal forma os homens que enviou ao mundo o seu Filho único “em proveito de todos”. Jesus, 
o Filho, solidarizou-Se com os homens, partilhou a debilidade dos homens e, cumprindo o 
projecto do Pai, aceitou morrer na cruz para dizer aos homens que a vida verdadeira está no 
amor que se dá até às últimas consequências. Ao assumir a natureza humana, ao fazer-Se 
solidário com os homens, ao fazer-Se irmão dos homens, Cristo (Aquele que santifica) inseriu 
os homens (os que são santificados) na órbita de Deus e mostrou-lhes o caminho a seguir para 
integrar a família de Deus. 

No Evangelho, Jesus, confrontado com a Lei judaica do divórcio, reafirma o projecto ideal 
de Deus para o homem e para a mulher: eles foram chamados a formar uma comunidade 
estável e indissolúvel de amor, de partilha e de doação. A separação não está prevista no 
projecto ideal de Deus, pois Deus não considera um amor que não seja total e duradouro, a 
separação será sempre o fracasso do amor. Só o amor eterno, expresso num compromisso 
indissolúvel, respeita o projecto primordial de Deus para o homem e para a mulher. 

As crianças são, aqui, uma espécie de contraponto ao orgulho e arrogância com que os 
fariseus se apresentam a Jesus, bem como à dificuldade que os discípulos revelaram, nas cenas 
precedentes, para acolher a lógica do Reino… As crianças são simples, transparentes, sem 
calculismos; não têm prestígio ou privilégios a defender; entregam-se confiadamente nos 
braços do pai e dele esperam tudo, com amor. Por isso, as crianças são o modelo do discípulo. 
 

Que o Senhor te abençoe… Como seria belo, em cada manhã desta 
semana, dizer-se bom dia, em família, com as simples palavras do 
salmista: “Que o Senhor te abençoe…” Fórmula de bênção, em 
que se deseja apenas o bem. Ultrapassemos qualquer falso pudor, 
para oferecermos àqueles que amamos a bênção do Senhor. 

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, 4  

S. FRANCISCO DE ASSIS – MO 
9:30 Exposição do Santíssimo e Confissões Fornos de Algodres 

17:00 Eucaristia Furtado 

Terça-feira, 5 - - - - - - - - - 

Quarta-feira, 6 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:45 Eucaristia Ramirão 

19:30 Eucaristia Infias 

Quinta-feira, 7 
VIRGEM SANTA MARIA DO ROSÁRIO – MO 

- - - - - - - - - 

Sexta-feira, 8  

17:00 Eucaristia Fuinhas 

17:30 Eucaristia Cortiçô 

18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 

18:15 Eucaristia Casal Vasco 

19:00 Eucaristia Algodres 

20:00 Ultreia Casal Vasco 

Sábado, 9 

14:00 Reunião de Catequistas Fornos de Algodres 

15:00 Início da Catequese e Reunião de Pais Figueiró da Granja 

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

17:00 Eucaristia Mata 

18:00 Eucaristia Rancosinho 

18.15 Eucaristia Maceira 

19:00 Eucaristia Ramirão 

Domingo, 10 
 

XXVIII 
DOMINGO 

Tempo Comum 

9:00 Eucaristia Cortiçô 

9:50 Eucaristia Infias 

10:30 
Eucaristia Fuinhas 

Celebração da Palavra Sobral Pichorro 

10:45 Eucaristia Algodres 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

14:30 
Eucaristia Vila Chã 

Eucaristia Muxagata 

15:30 Eucaristia Casal Vasco 

16:30 Inscrições para a Catequese Fornos de Algodres 
 

 

   

4 a 10 out | 21  

Contactos dos Párocos: P.
e
 Jorge Luís – 96 109 72 66; P.

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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