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“O ROSTO DE DEUS QUE JESUS REVELA É O DE UM PAI PARA OS POBRES E PRÓXIMO 

DOS POBRES” (CF. MT 5, 3) – DIZ-NOS O PAPA FRANCISCO. 
Na sua Mensagem para o Dia Mundial dos Pobres, em 2021, diz-nos também que “os pobres 

de qualquer condição e latitude evangelizam-nos”, porque eles “têm muito para nos ensinar”. 

Somos chamados a descobrir Cristo neles: não só a emprestar-lhes a nossa voz nas suas causas, 

mas também a ser seus amigos, a escutá-los, a compreendê-los e a acolher a misteriosa sabedoria 

que Deus nos quer comunicar através deles.  

O Papa explica-nos que as palavras de Jesus – «sempre tereis pobres entre vós» – pretendem 

indicar também isto: a sua presença no meio de nós é constante, mas não deve induzir àquela 

habituação que se torna indiferença, mas empenhar numa partilha de vida que não prevê 

delegações. Os pobres não são pessoas «externas» à comunidade, mas irmãos e irmãs cujo 

sofrimento se partilha, para abrandar o seu mal e a marginalização, a fim de lhes ser devolvida a 

dignidade perdida e garantida a necessária inclusão social.  

Por isso, sugerimos que celebremos o 5º Dia Mundial dos Pobres, 14 de Novembro, 

partilhando bens alimentares que possam servir aos pobres da nossa Paróquia, ou da nossa 

Diocese.   



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS 

Naquele tempo, Jesus ensinava a multidão, dizendo: 

«Acautelai-vos dos escribas, que gostam de exibir longas vestes, 

de receber cumprimentos nas praças, 

de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas  

e os primeiros lugares nos banquetes. 

Devoram as casas das viúvas  

com pretexto de fazerem longas rezas. 

Estes receberão uma sentença mais severa». 

Jesus sentou-Se em frente da arca do tesouro 

a observar como a multidão  

deixava o dinheiro na caixa. 

Muitos ricos deitavam quantias avultadas. 

Veio uma pobre viúva 

e deitou duas pequenas moedas,  

isto é, um quadrante. 

Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: 

«Em verdade vos digo: 

Esta pobre viúva deitou na caixa  

mais do que todos os outros. 

Eles deitaram do que lhes sobrava, 

mas ela, na sua pobreza,  

ofereceu tudo o que tinha, 

tudo o que possuía para viver».  

1ª Leitura | 1 Reis 17, 10-16 

«Não se esgotará a panela da farinha, nem se esvaziará a almotolia do azeite .» 

Salmo Responsorial | Sl 145 (146) 

Ó minha alma, louva o Senhor. 

2ª Leitura | Hebr 9, 24-28 

«Cristo ofereceu-Se uma só vez para tomar sobre Si os pecados de muito .»  

Evangelho | Mc 12, 38-44 

«Esta pobre viúva deu mais do que todos os outros .» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 32° DOMINGO DO TEMPO COMUM fala-nos do verdadeiro culto, do culto 

que devemos prestar a Deus. A Deus não interessam grandes manifestações religiosas ou 

ritos externos mais ou menos sumptuosos, mas uma atitude permanente de entrega nas 

suas mãos, de disponibilidade para os seus projectos, de acolhimento generoso dos seus 

desafios, de generosidade para doarmos a nossa vida em benefício dos nossos irmãos. 

A primeira leitura apresenta-nos o exemplo de uma pobre viúva de Sarepta, que, apesar da 
sua pobreza e necessidade, está disponível para acolher os apelos, os desafios e os dons de 
Deus. A história dessa viúva, que reparte com o profeta os poucos alimentos que tem para ela 
e para o seu filho, garante-nos que a generosidade, a partilha e a solidariedade não 
empobrecem, pelo contrário, são geradoras de vida e de vida em abundância. Quando alguém 
é capaz de sair do seu egoísmo e se disponibiliza para partilhar os dons recebidos de Deus, 
esses dons chegam para todos e ainda sobram. 

A segunda leitura oferece-nos o exemplo de Cristo, o sumo-sacerdote que entregou a sua 
vida em favor dos homens. Ele mostrou-nos, com o seu sacrifício, qual é o dom perfeito que 
Deus quer e que espera de cada um dos seus filhos. Mais do que dinheiro ou outros bens 
materiais, Deus espera de nós o dom da nossa vida, ao serviço desse projecto de salvação que 
Ele tem para os homens e para o mundo. A entrega de Cristo, o seu sacrifício consumado no 
dom da vida, teve uma eficácia total e universal; Cristo conseguiu a destruição da condição 
pecadora do homem. A humanidade fica definitivamente salva. 

O Evangelho diz, através do exemplo de outra pobre viúva, de Jerusalém, qual é o 
verdadeiro culto que Deus quer dos seus filhos: que eles sejam capazes de Lhe oferecer tudo, 
numa completa doação, numa pobreza humilde e generosa, num despojamento de si que 
brota de um amor sem limites e sem condições. Só os pobres, isto é, aqueles que não têm o 
coração cheio de si próprios, são capazes de oferecer a Deus o culto verdadeiro que Ele espera. 

Jesus faz incidir a atenção dos seus discípulos sobre o grupo dos doutores da Lei. 
Aparentemente, os doutores da Lei são figuras intocáveis da comunidade, com uma atitude 
religiosa irrepreensível. São estimados, admirados e lisonjeados pelo povo, que os tem em alto 
conceito. Contudo, o olhar avaliador de Jesus não se detém nas aparências, mas penetra na 
realidade das coisas. Uma análise mais cuidada mostra que esses doutores da Lei são 
hipócritas e incoerentes: fazem as coisas, não por convicção, mas para serem considerados e 
admirados pelo povo.   

O encontro com Deus, o culto que Deus quer, passa por gestos simples e humildes, que 
podem passar completamente despercebidos, mas que são sinceros, verdadeiros, e expressam 
a entrega generosa e o compromisso total. 
 

A oração silenciosa… Para nos colocarmos sob o olhar de Jesus, 
tomemos nesta semana tempo para a oração silenciosa. Esta não 
deve ser “vazia”. É um tempo em que nos pomos na presença do 
Senhor e em que, depois de algumas palavras de louvor, o silêncio 
nos ajuda a sentir o olhar amoroso de Cristo?  

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, 8 - - - - - - - - - 

Terça-feira, 9 
DEDICAÇÃO DA  

BASÍLICA DE LATRÃO – FESTA 

17:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

17:45 Eucaristia Cortiçô 
18:30 Eucaristia  Infias 

Quarta-feira, 10 

S. LEÃO MAGNO, papa e 
doutor da Igreja – MO 

- - - - - - - - - 

Quinta-feira, 11 
S. MARTINHO DE TOURS, 

Bispo – MO 
17:30 Eucaristia Rancosinho 

Sexta-feira, 12  
S. JOSAFAT,  

Bispo e mártir – MO 

17:30 Eucaristia Casal Vasco 

18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 
18:30 Eucaristia Algodres 

20:00 Ultreia Casal Vasco 

Sábado, 13 

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

17:00 Eucaristia Mata 

17:30 Eucaristia Furtado 
18:15 Eucaristia Maceira 

18:30 Eucaristia Ramirão 

Domingo, 14 
 

XXXIII 
DOMINGO 

Tempo Comum 

9:00 Eucaristia Vila Chã 

9:50 Eucaristia Algodres 

10:30 
Eucaristia Fuinhas  

Celebração da Palavra Sobral Pichorro 
10:45 Eucaristia Infias 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 
Eucaristia Figueiró da Granja 

14:30 
Eucaristia Cortiçô 
Eucaristia Muxagata 

15:30 Eucaristia Casal Vasco 
 

  

8 a 14 Nov | 21 

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