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Dia Mundial das Missões 
O Papa propôs uma “missão de compaixão” como 

resposta à actual pandemia de Covid-19, na mensagem 

para este dia. 

“Neste tempo de pandemia, perante a tentação de 

mascarar e justificar a indiferença e a apatia em nome dum 

sadio distanciamento social, é urgente a missão da 

compaixão, capaz de fazer da distância necessária um lugar 

de encontro, cuidado e promoção”, refere Francisco. 

A mensagem tem como título: ‘Não podemos deixar 

de afirmar o que vimos e ouvimos’, uma passagem do livro dos Atos dos Apóstolos, do Novo 

Testamento, e evoca o exemplo de superação das primeiras comunidades cristãs. 

“O mesmo se passa connosco: o momento histórico actual também não é fácil. A situação 

da pandemia evidenciou e aumentou o sofrimento, a solidão, a pobreza e as injustiças de que já 

tantos padeciam, e desmascarou as nossas falsas seguranças e as fragmentações e polarizações 

que nos dilaceram silenciosamente”, indica o Papa. 

“Os mais frágeis e vulneráveis sentiram ainda mais a sua vulnerabilidade e fragilidade. 

Experimentamos o desânimo, a decepção, o cansaço; e até a amargura conformista, que tira a 

esperança, se apoderou do nosso olhar”, prossegue o Santo Padre. 

Francisco pede “missionários da esperança” face à crise provocada pela Covid-19, 

reforçando a convicção de que “ninguém se salva sozinho”. 

O Papa defende a necessidade de cuidar da “fragilidade”, num momento de particular 

sofrimento. 

“A missão evangelizadora da Igreja exprime a sua valência integral e pública na 

transformação do mundo e na salvaguarda da criação”, aponta. 

Francisco convida a recordar, “com gratidão, todas as pessoas cujo testemunho de vida 

ajuda a renovar o compromisso baptismal de ser apóstolos generosos e jubilosos do Evangelho”. 

“Viver a missão é aventurar-se no cultivo dos mesmos sentimentos de Cristo Jesus e, com 

Ele, acreditar que a pessoa ao meu lado é também meu irmão, minha irmã. Que o seu amor de 

compaixão desperte também o nosso e, a todos, nos torne discípulos missionários”, conclui.  



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS 

Naquele tempo, quando Jesus ia a sair de Jericó 

com os discípulos e uma grande multidão, 

estava um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu,  

a pedir esmola à beira do caminho. 

Ao ouvir dizer que era Jesus de Nazaré que passava,  

começou a gritar: 

«Jesus, Filho de David, tem piedade de mim».  

Muitos repreendiam-no para que se calasse.  

Mas ele gritava cada vez mais: 

«Filho de David, tem piedade de mim». 

Jesus parou e disse: «Chamai-O». 

Chamaram então o cego e disseram-lhe:  

«Coragem! Levanta-te, que Ele está a chamar-te». 

O cego atirou fora a capa, deu um salto e foi ter com Jesus.  

Jesus perguntou-lhe: 

«Que queres que Eu te faça?»  

O cego respondeu-Lhe:  

«Mestre, que eu veja». 

Jesus disse-lhe: 

«Vai: a tua fé te salvou».  

Logo ele recuperou a vista  

e seguiu Jesus pelo caminho.  

1ª Leitura | Jer 31, 7-9 

«Vou trazer de novo o cego e o coxo entre lágrimas e preces .»  

Salmo Responsorial | Sl 125 (126) 

Grandes maravilhas fez por nós o Senhor, por isso exultamos de alegria . 

2ª Leitura | Hebr 5, 1-6 

«Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec .»  

Evangelho | Mc 10, 46-52 

«Que queres que Eu te faça? Mestre, que eu veja. Vai: a tua fé te salvou.»  
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 30° DOMINGO DO TEMPO COMUM fala-nos da preocupação 

de Deus em que o homem alcance a vida verdadeira e aponta o caminho que é 

preciso seguir para atingir essa meta. De acordo com a Palavra de Deus que 

nos é proposta, o homem chega à vida plena, aderindo a Jesus e acolhendo a 

proposta de salvação que Ele nos veio apresentar. 

A primeira leitura afirma que, mesmo nos momentos mais dramáticos da caminhada 
histórica de Israel, quando o Povo parecia privado definitivamente de luz e de liberdade, Deus 
estava lá, preocupando-se em libertar o seu Povo e em conduzi-lo pela mão, com amor de pai, 
ao encontro da liberdade e da vida plena. Deus apresenta-Se como um pai cheio de amor pelo 
seu filho/Povo. Esse amor irá traduzir-se em vida abundante e fecunda. 

A segunda leitura apresenta Jesus como o sumo-sacerdote que o Pai chamou e enviou ao 
mundo a fim de conduzir os homens à comunhão com Deus. Com esta apresentação, o autor 
sugere, antes de mais, o amor de Deus pelo seu Povo; e, em segundo lugar, pede aos crentes 
que “acreditem” em Jesus, que escutem atentamente as propostas que Ele veio fazer, que as 
acolham no coração e que as transformem em gestos concretos de vida. O sumo-sacerdote 
tornava-se o intermediário por excelência da relação entre os homens e Deus. Para a 
mentalidade judaica, há três elementos fundamentais ligados à figura do sumo-sacerdote. Em 
primeiro lugar, ele é um escolhido de Deus: em segundo lugar, o sumo-sacerdote é um homem 
tomado de entre os homens, em terceiro lugar, o sumo-sacerdote tem uma função mediadora. 

No Evangelho, Marcos propõe-nos o caminho de Deus para libertar o homem das trevas e 
para o fazer nascer para a luz. Como Bartimeu, o cego, os crentes são convidados a acolher a 
proposta que Jesus lhes veio trazer, a deixar decididamente a vida velha e a seguir Jesus no 
caminho do amor e do dom da vida. Dessa forma, garante-nos Marcos, poderemos passar da 
escravidão à liberdade, da morte à vida. 

O estar sentado significa acomodação, instalação, conformismo. Ele está privado da luz e 
da liberdade e está conformado com a sua triste situação, sabendo que, por si só, é incapaz de 
sair dela. O pedir esmola indica a situação de escravidão e de dependência em que o homem 
se encontra. Contudo, a passagem de Jesus de Nazaré dá ao cego a consciência da sua situação 
de miséria, de dependência, de escravidão. Então, Bartimeu percebe o sem sentido da sua 
situação e sente a vontade de apostar numa outra experiência. A passagem de Jesus na vida de 
alguém é sempre um momento de tomada de consciência, de questionamento, de desafio, 
que leva a pôr em causa a vida velha e a sentir o imperativo de ir mais além … O título “filho de 
David” é um título messiânico. Portanto, Bartimeu vê em Jesus esse Messias libertador que, 
segundo a mentalidade judaica, havia de vir não só para salvar Israel dos opressores, mas 
também para dar vida em plenitude a cada membro do Povo de Deus. 
 

«Que queres que te faça?”, diz Jesus ao cego … Não tenhamos medo, 
nós também, de dizer a Jesus: “que eu veja”. A alegria de Cristo, que 
nos, ama é esta fé, esta confiança n’Ele. Não tenhamos medo de Lhe 
dizer a nossa fé e confiança, muitas vezes! 

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, 25  17:30 Eucaristia Furtado 

Terça-feira, 26 

17:15 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:00 Eucaristia Rancosinho 
18:45 Eucaristia Ramirão 

19:30 Eucaristia Infias 
21:00 “Conversas com Cristo” Fornos de Algodres 

Quarta-feira, 27 

17:30 Eucaristia Cortiçô 
18:15 Eucaristia Casal Vasco 

19:00 Eucaristia Algodres 

Quinta-feira, 28 

S. SIMÃO E S. JUDAS, 
Apóstolos – FESTA 

- - - - - - - - - 

Sexta-feira, 29 
18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 
19:00 Eucaristia Maceira 

Sábado, 30 - - - - - - - - - 

Domingo, 31 
 

XXXI DOMINGO 
Tempo Comum 

9:00 
Celebração da Palavra Vila Chã 
Celebração da Palavra Cortiçô 

9:15 Eucaristia Sobral Pichorro 

10:15 

Celebração da Palavra Algodres 

Celebração da Palavra Casal Vasco 
Celebração da Palavra Infias 

10:30 
Eucaristia Maceira 

Celebração da Palavra Fuinhas 
11:30 Celebração da Palavra Fornos de Algodres 

11:45 Eucaristia Figueiró da Granja 

14:30 
Eucaristia Mata 

Eucaristia e Romagem ao Cemitério Cortiçô 
15:30 Eucaristia Muxagata 

Segunda-feira, 1 
 

Todos os Santos 
Solenidade  

9:00 
Eucaristia e Romagem ao Cemitério Vila Chã 

Eucaristia e Romagem ao Cemitério Muxagata 

10:30 
Eucaristia e Romagem ao Cemitério Algodres 

Eucaristia e Romagem ao Cemitério Maceira 

11:45 Eucaristia e Romagem ao Cemitério Figueiró da Granja 

12:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

14:30 
Eucaristia e Romagem ao Cemitério Casal Vasco 

Eucaristia e Romagem ao Cemitério Fuinhas 

16:00 
Eucaristia e Romagem ao Cemitério Infias 

Eucaristia e Romagem ao Cemitério Sobral Pichorro 

Terça-feira, 1 
Fiéis Defuntos 

16:00 Eucaristia e Romagem ao Cemitério Fornos de Algodres 

18:00 Eucaristia Cortiçô 

19:00 Eucaristia  Infias       
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Contactos dos Párocos: P.e Jorge Luís – 96 109 72 66; P.e Marco Cabral – 96 696 13 12 
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