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Senhor Jesus, a Tua Igreja, em Sínodo, 

dirige o olhar para os adolescentes e jovens. 

Pedimos-Te que lhes concedas a coragem decidida 

de contemplar as realidades mais belas e mais profundas da vida 

e de conservar sempre um coração livre. 

Ajuda-os a responder ao chamamento que Tu diriges a cada um deles, 

conscientes de que os chamas para permanecerem Contigo 

e serem sempre enviados. 

Senhor Jesus, rogamos-Te que concedas aos seminaristas 

amor à vocação e a graça do compromisso de fidelidade ao Evangelho. 

Senhor Jesus, ilumina, com os dons do Espírito Santo, 

os formadores, recompensa e abençoa os benfeitores, 

ampara o nosso Bispo e os nossos padres, 

para que sejam sempre fiéis ao dom do seu sacerdócio. 

Como Igreja, em Sínodo, nós Te rogamos que concedas às famílias 

a ousadia de Te proporem como caminho, verdade e vida. 

Senhor Jesus, com a intercessão e amparo de Maria e de José, 

continua a oferecer à Igreja vocações sacerdotais fiéis, felizes e fiáveis 

e faz dos nossos seminários comunidades de discípulos, 

onde se vive a comunhão, a participação e a missão. Ámen!  



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS 

Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um escriba e perguntou-Lhe:  

«Qual é o primeiro de todos os mandamentos?»  

Jesus respondeu:  

«O primeiro é este: ‘Escuta, Israel:  

O Senhor nosso Deus é o único Senhor.  

Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração,  

com toda a tua alma, com todo o teu entendimento  

e com todas as tuas forças’.  

O segundo é este:  

‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’.  

Não há nenhum mandamento maior que estes».  

Disse-Lhe o escriba: 

«Muito bem, Mestre! Tens razão quando dizes: 

Deus é único e não há outro além d’Ele.  

Amá-l’O com todo o coração, 

com toda a inteligência  

e com todas as forças,  

e amar o próximo como a si mesmo, 

vale mais do que todos os holocaustos  

e sacrifícios».  

Ao ver que o escriba dera uma resposta inteligente,  

Jesus disse-lhe: 

«Não estás longe do reino de Deus». 

E ninguém mais se atrevia a interrogá-I’O.  

1ª Leitura | Deut 6, 2-6 

«Escuta, Israel: Amarás o Senhor com todo o teu coração, alma e forças.» 

Salmo Responsorial | Sl 17 (18) 

Eu Vos amo, Senhor: Vós sois a minha força. 

2ª Leitura | Hebr 7, 23-28 

«Porque permanece para sempre, possui um sacerdócio eterno .» 

Evangelho | Mc 12, 28b-34 

«Amarás o Senhor teu Deus. Amarás o teu próximo.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 31° DOMINGO DO TEMPO COMUM diz-nos que o amor está no 

centro da experiência cristã. O caminho da fé que, dia a dia, somos convidados a 

percorrer, resume-se no amor Deus e no amor aos irmãos – duas vertentes que não se 

excluem, antes se complementam mutuamente. 

A primeira leitura apresenta-nos o início do “‘Shema’ Israel”, a solene proclamação de fé que 
todo o israelita devia fazer diariamente. É uma afirmação da unicidade de Deus e um convite a amar 
a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. A expressão “temer o Senhor” 
traduz, por um lado, a reverência e o respeito e, por outro lado, a pronta obediência à vontade 
divina, a confiança inamovível no Deus que não falha, a humilde renúncia aos próprios critérios, a 

adesão incondicional à vontade de Deus, a aceitação plena das propostas e dos mandamentos de 
Deus. 

A segunda leitura apresenta-nos Jesus Cristo como o sumo-sacerdote que veio ao mundo para 
cumprir o projecto salvador do Pai e para oferecer a sua vida em doação de amor aos homens. 
Cristo, com a sua obediência ao Pai e com a sua entrega em favor dos homens, diz-nos qual a 
melhor forma de expressarmos o nosso amor a Deus. Uma das provas da superioridade do 
sacerdócio de Cristo é a sua duração eterna, que contrasta com a mudança contínua das gerações 
do sacerdócio levítico. Porque o sacerdócio de Cristo é eterno e a sua intercessão junto de Deus é 
contínua, ele assegura, de modo definitivo, a salvação do crente. O autor termina a sua reflexão 
com uma espécie de hino, que resume toda a exposição anterior e que exalta as características do 
sacerdócio de Cristo. 

O Evangelho diz-nos, de forma clara e inquestionável, que toda a experiência de fé do discípulo 
de Jesus se resume no amor, amor a Deus e amor aos irmãos. Os dois mandamentos não podem 

separar-se: “amar a Deus” é cumprir a sua vontade e estabelecer com os irmãos relações de amor, 
de solidariedade, de partilha, de serviço, até ao dom total da vida. Tudo o resto é explicação, 
desenvolvimento, aplicação à vida prática dessas duas coordenadas fundamentais da vida cristã. 

De acordo com os relatos evangélicos, Jesus nunca se preocupou excessivamente com o 
cumprimento dos rituais litúrgicos que a religião judaica propunha, nem viveu obcecado com o 
oferecimento de dons materiais a Deus. A grande preocupação de Jesus foi, em contrapartida, 
discernir a vontade do Pai e cumpri-la com fidelidade e amor. “Amar a Deus” é pois, na perspectiva 
de Jesus, estar atento aos projectos do Pai e procurar concretizar, na vida do dia -a-dia, os seus 
planos.  

Trata-se de um amor sem limites, sem medida e que não distingue entre bons e maus, amigos e 
inimigos. O escriba concorda plenamente com a resposta de Jesus. Este escriba é, sem dúvida, um 
homem justo, que observa a Lei, que estuda a Escritura e que procura lê-la e pô-la em prática; no 
entanto, para poder integrar a comunidade do Reino, falta-lhe acolher Jesus como o Messias 
libertador enviado por Deus com uma proposta de salvação e decidir-se a tornar-se seu discípulo. 

 
 

Amar com todo o coração… Que valem os nossos “amo-te”? 
Aproveitemos a interpelação deste Domingo para reflectir, nesta 
semana, na sinceridade das nossas palavras e dos nossos 
sentimentos. Dizer a alguém “amo-te”, é verdadeiramente amá-lo 
com todo o seu coração, com todas a sua força, sem falhas?  

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, 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, 2 
Fiéis Defuntos 

16:00 Eucaristia e Romagem ao Cemitério Fornos de Algodres 
18:00 Eucaristia Cortiçô 

19:00 Eucaristia  Infias 

Quarta-feira, 3 - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 4 
S. CARLOS BORROMEU,  

Bispo – MO 
- - - - - - - - - 

Sexta-feira, 5 
17:00 Eucaristia Sobral Pichorro 
18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 6 
S. NUNO DE SANTA MARIA, 

Religioso – MO 

16:00 Eucaristia Fuinhas 

17:00 Eucaristia Mata 

Domingo, 7 
 

XXXII DOMINGO 
Tempo Comum 

9:15 Eucaristia Maceira 

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

11:45 Eucaristia Figueiró da Granja       
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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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