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O Papa inaugurou ontem no Vaticano a sessão de abertura do processo sinodal 2021-

2023, pedindo uma Igreja “diferente”, que supere “visões verticalizadas, distorcidas e 

parciais”, com mais abertura e diálogo. 

“Quando falamos duma Igreja sinodal, não podemos contentar-nos com a forma, mas temos 

necessidade também de substância, instrumentos e estruturas que favoreçam o 

diálogo e a interacção no Povo de Deus, sobretudo entre sacerdotes e leigos”, disse, 

perante centenas de participantes reunidos na Sala do Sínodo. 

Francisco defendeu a mudança estrutural para uma Igreja “sinodal”, como “um 

lugar aberto, onde todos se sintam em casa e possam participar”. 

“O Sínodo oferece-nos a oportunidade de nos tornarmos uma Igreja da escuta: uma 

Igreja da proximidade, que estabeleça, não só por palavras mas com a presença, 

maiores laços de amizade com a sociedade e o mundo”, indicou. 

O discurso destacou a diversidade de proveniência dos participantes, vindos de vários países, incluindo Portugal, e convidou 

a um “discernimento” sobre o tempo actual, que torne a Igreja solidária com os “cansaços e anseios da humanidade”. 

Francisco apresentou três “palavras-chave” para o Sínodo 2021-2023: “comunhão, participação, missão”. 

“Comunhão e missão correm o risco de permanecerem termos algo abstractos, se não se cultivar uma práxis eclesial que 

exprima a sinodalidade no concreto de cada etapa do caminho e da actividade, promovendo o efectivo envolvimento de todos e 

cada um”, apontou. 

Para o Papa, está em causa a necessidade de promover um modo de agir “caracterizado por verdadeira participação” de 

todos os baptizados. 

“Todos somos chamados a participar na vida da Igreja e na sua missão. Se falta uma participação real de todo o Povo de Deus, os 

discursos sobre a comunhão arriscam-se a não passar de pias intenções”, precisou. 

“Sente-se ainda uma certa dificuldade e somos obrigados a registar o mal-estar e a tribulação de muitos agentes pastorais, dos 

organismos de participação das dioceses e paróquias, das mulheres que muitas vezes ainda são deixadas à margem. 

Participarem todos: é um compromisso eclesial irrenunciável”. 

O Papa falou do Sínodo como uma “grande oportunidade para a conversão pastoral em chave missionária e também 

ecuménica”, mas admitiu que também existem “riscos”, pedindo que este não seja um acontecimento de “fachada” ou uma 

espécie de “grupo de estudo”. 

“Reforço que o Sínodo não é um Parlamento, um inquérito de opinião, o Sínodo é um momento eclesial, o protagonista do 

Sínodo é o Espírito Santo”, declarou. 

A intervenção apelou ainda à superação do “imobilismo”, que levaria a aceitar “soluções velhas para problemas novos”. 

“É importante que o caminho sinodal seja verdadeiramente tal, que seja um processo em desenvolvimento; envolva, em 

diferentes fases e a partir da base, as Igrejas locais, num trabalho apaixonado e encarnado, que imprima um estilo de comunhão 

e participação orientado para a missão”, apontou. 

A intervenção concluiu-se com uma oração ao Espírito Santo, por uma “Igreja diferente”, aberta à “novidade que Deus lhe 

quer sugerir”. 

A 16ª assembleia geral do Sínodo dos Bispos vai decorrer até Outubro de 2023, precedido por um processo inédito de 

consulta, e de forma descentralizada, pela primeira vez, com assembleias diocesanas e continentais. 

A assembleia convocada pelo Papa Francisco tem como tema “Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão”. 

A abertura do Sínodo 2021-2023 acontece no Vaticano, sob a presidência do Papa, este fim-de-semana, e em cada diocese 

católica, a 17 de Outubro, sob a presidência do respectivo bispo. 
In Agência Ecclesia 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS 

Naquele tempo, ia Jesus pôr-Se a caminho, quando um homem se aproximou correndo, 

ajoelhou diante d’Ele e Lhe perguntou: 

«Bom Mestre, que hei-de fazer para alcançar a vida eterna?» 

Jesus respondeu: 

«Porque me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: 

‘Não mates; não cometas adultério; não roubes; não levantes falso testemunho; não 

cometas fraudes; honra pai e mãe’». 

O homem disse a Jesus:  

«Mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a juventude». 

Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu: 

«Falta-te uma coisa: vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres,  

e terás um tesouro no Céu. Depois, vem e segue-Me». 

Ouvindo estas palavras, anuviou-se-lhe o semblante e retirou-se pesaroso,  

porque era muito rico. Então Jesus, olhando à volta, disse aos discípulos: 

«Como será difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus!» 

Os discípulos ficaram admirados com estas palavras. Mas Jesus afirmou-lhes de novo: 

«Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus! É mais fácil passar um camelo pelo 

fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus». 

Eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros: 

«Quem pode então salvar-se?»  

Fitando neles os olhos, Jesus respondeu: 

«Aos homens é impossível, mas não a Deus, porque a Deus tudo é possível».  

Pedro começou a dizer-Lhe: 

«Vê como nós deixámos tudo para Te seguir». 

Jesus respondeu: «Em verdade vos digo: Todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, 

irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa e por causa do Evangelho, receberá 

cem vezes mais, já neste mundo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, 

juntamente com perseguições, e, no mundo futuro, a vida eterna».  

1ª Leitura | Sab 7, 7-11 

«Considerei a riqueza como nada, em comparação com a sabedoria .» 

Salmo Responsorial | Sl 89 (90) 

Saciai-nos, Senhor, com a vossa bondade e exultaremos de alegria . 

2ª Leitura | Hebr 4, 12-13 

«A palavra de Deus é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração.» 

Evangelho | Mc 10, 17-30 

«Vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres… Depois, vem e segue -Me.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 28º DOMINGO DO TEMPO COMUM convida-nos a reflectir sobre as 

escolhas que fazemos; recorda-nos que nem sempre o que reluz é ouro e que é 

preciso, por vezes, renunciar a certos valores perecíveis, a fim de adquirir os valores 

da vida verdadeira e eterna. 

Na primeira leitura, um “sábio” de Israel apresenta-nos um “hino à sabedoria”. O texto 
convida-nos a adquirir a verdadeira “sabedoria” (que é um dom de Deus) e a prescindir dos 
valores efémeros que não realizam o homem. O verdadeiro “sábio” é aquele que escolheu 
escutar as propostas de Deus, aceitar os seus desafios, seguir os caminhos que Ele indica. A 
“sabedoria” tornou-se o valor mais apreciado, superior ao poder, à riqueza, à saúde, à beleza, 
a todos os bens terrenos. Ela é a “luz” que indica caminhos e que permite discernir as opções 
correctas a tomar. Ao contrário dos bens terrenos, ela não se extingue nem perde o brilho: é 
um valor duradouro, que vem de Deus e que conduz o homem ao encontro da vida verdadeira, 
da felicidade perene. 

A segunda leitura convida-nos a escutar e a acolher a Palavra de Deus proposta por Jesus. 
Ela é viva, eficaz, actuante. Uma vez acolhida no coração do homem, transforma-o, renova-o, 
ajuda-o a discernir o bem e o mal e a fazer as opções correctas, indica-lhe o caminho certo 
para chegar à vida plena e definitiva. Ao entrar nos corações, a Palavra de Deus torna-se 
também o juiz das acções do homem. Aí, no centro, onde se formam os sentimentos, onde 
nascem os pensamentos, onde se definem os valores, onde são feitas as opções, a Palavra de 
Deus confronta-se com os desejos secretos do homem, com as suas verdadeiras intenções, 
com os valores a que o homem dá prioridade, com a sinceridade das posições que o homem 
assume na sua relação com Deus, com o mundo e com os outros homens… E a Palavra de Deus 
aprecia, discerne, pesa e pronuncia o seu julgamento sobre o homem. 

O evangelho apresenta-nos um homem que quer conhecer o caminho para alcançar a vida 
eterna. Jesus convida-o renunciar às suas riquezas e a escolher “caminho do Reino”, caminho 
de partilha, de solidariedade, de doação, de amor. É nesse caminho, garante Jesus aos seus 
discípulos, que o homem se realiza plenamente e que encontra a vida eterna. 

O que é necessário fazer para ter acesso a essa vida imortal que Deus reserva aos justos? O 
viver de acordo com as propostas de Deus é um primeiro patamar para chegar à vida eterna. 
Ora, um novo patamar tem um outro grau de exigência… Jesus aponta três requisitos 
fundamentais que devem ser assumidos por quem quiser integrar a comunidade do Reino: não 
centrar a própria vida nos bens passageiros deste mundo, assumir a partilha e a solidariedade 
para com os irmãos mais pobres, seguir o próprio Jesus no seu caminho de amor e de entrega.  

A acção de Deus, gratuita e misericordiosa, pode mudar o coração do homem e fazê-lo 
acolher as exigências do Reino. É preciso, no entanto, que o homem esteja disponível para 
escutar Deus e para se deixar desafiar por Ele. 
 

Qual é o meu tesouro? No princípio desta Semana Missionária, 
em que queremos anunciar o Evangelho, tomemos a resolução de 
perguntar em cada dia da semana: qual é o meu tesouro? O que 
me faz viver? E sejamos verdadeiros na nossa resposta... 

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, 11  

S. JOÃO XXIII, Papa – MO - - - - - - - - - 

Terça-feira, 12 

18:00 Eucaristia Rancosinho 

18:45 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 Eucaristia Infias 

21:00 Escola da Fé “Com Cristo” Fornos de Algodres 

Quarta-feira, 13 

17:00 Eucaristia Cortiçô 

17:30 Eucaristia Fuinhas 

18:00 Eucaristia Algodres 

19:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

Quinta-feira, 14 - - - - - - - - - 

Sexta-feira, 15  
S. TERESA DE JESUS, virgem e 

doutora da Igreja – MO 
18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 16 

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

17:00 Eucaristia Mata 

18:00 Eucaristia Furtado 

18.15 Eucaristia Muxagata 

19:00 Eucaristia Ramirão 

Domingo, 17 
 

XXIX DOMINGO 
Tempo Comum 

9:00 Eucaristia Cortiçô 

9:15 Eucaristia Sobral Pichorro 

9:50 Eucaristia Casal Vasco 

10:30 
Eucaristia Maceira 

Celebração da Palavra Fuinhas 

10:45 Eucaristia Infias 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

14:30 Eucaristia Vila Chã 

15:30 Eucaristia Algodres 
 

 

    

11 a 17 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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