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B O L E T I M   
D O M I N I C A L  #262  

Unidade Pastoral de 

Fornos de Algodres 
Ano C | Advento  

1º Domingo 

 

Bem-vindo  

Padre Pelágio Faz Tomás  
O Padre Pelágio Faz Tomás é o novo Pároco de Figueiró da Granja, 

Fuinhas, Maceira, Muxagata e Sobral Pichorro e Assistente espiritual 

do Agrupamento de Escuteiros 1393 de Fornos de Algodres, por 

nomeação do Bispo de Viseu D. António Luciano dos Santos Costa, 

dada a 18 de Novembro de 2021. 

A tomada de posse acontece no próximo Domingo, dia 5 de 

Dezembro de 2021 (ver calendário das celebrações na última página).  

Na parte da manhã virá o Vigário Geral, Pe. Carlos Martins Casal, empossar o novo pároco e, na 

parte da tarde, essa missão será desempenhada pelo Arcipreste, Pe. Nuno Miguel Henriques Azevedo.  

O Padre Pelágio é natural da Diocese de Benguela (Angola), nasceu em Lobito a 25 de Setembro de 

1966, estudou no Seminário do Bom Pastor, em Benguela, e foi ordenado padre no dia 6 de Agosto de 

2000, por D. Óscar Braga. Em Angola foi capelão militar e colaborou na Escola de Formação de 

Evangelistas, um organismo que forma catequistas de adultos e líderes de comunidades.  

Chegou a Portugal em 2004, vindo de Itália, para estudar História, Relações Internacionais e 

Cooperação na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e para trabalhar na Diocese de Aveiro. Os 

dois primeiros anos em Albergaria e em 11 de Julho de 2006 foi nomeado pároco de Vilarinho do Bairro, 

arciprestado de Anadia, e vigário paroquial de Amoreira da Gândara e de Ancas, arciprestado de Oliveira 

do Bairro.  

Ainda na Diocese de Aveiro, desempenhou diversos ofícios: integrou a equipa sacerdotal de Ílhavo a 7 

de Setembro de 2008; durante vários anos foi assistente do Secretariado Diocesano da Animação 

Missionária e assistente do Agrupamento de Escuteiros 1157 São Pedro de Aradas (Aveiro); pároco de 

Vale-Maior e de Ribeira de Fráguas, no arciprestado de Albergaria-a-Velha e, em 25 de Julho de 2013, foi 

nomeado Vigário paroquial para a Unidade Pastoral de Águeda, composta por nove paróquias: Águeda, 

Castanheira do Vouga, Segadães, Trofa do Vouga, Lamas do Vouga, Préstimo, Macieira de Alcoba, 

Borralha e Barrô. 

Em 2016 rumou a norte e na Diocese do Porto foi nomeado vigário paroquial das Paróquias do Divino 

Salvador de Castelões, Divino Salvador de Real, Santa Eulália de Banho, S. Paio de Oliveira, S. Pedro de 

Ataíde e S. Romão de Carvalhosa, na Vigararia de Amarante, e em 2017 assumiu a paroquialidade da 

paróquia de Foz do Sousa, na Vigararia de Gondomar, onde teve à sua responsabilidade o Centro Social 

Paroquial São João da Foz do Sousa, Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) com 30 idosos 

no Centro de Dia, 25 no Apoio Domiciliário, 30 na Estrutura Residencial para Idosos e 185 agregados 

familiares em acompanhamento de RSI, sendo ainda a maior entidade empregadora da freguesia. 

Além do Pe. Pelágio, a Diocese de Viseu conta com o precioso contributo de mais 3 sacerdotes da 

Diocese de Benguela. 

Demos graças a Deus que nos envia missionários! 



Da Palavra… 

 

EVANGE LH O DE NOSSO SENH OR JESUS CRISTO SEGUND O SÃO LUC A S  
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas 
e, na terra, angústia entre as nações, 
aterradas com o rugido e a agitação do mar. 
Os homens morrerão de pavor, 
na expectativa do que vai suceder ao universo, 
pois as forças celestes serão abaladas. 
Então, hão-de ver o Filho do homem vir numa nuvem, 
com grande poder e glória. 
Quando estas coisas começarem a acontecer, 
erguei-vos e levantai a cabeça, 
porque a vossa libertação está próxima. 
Tende cuidado convosco, 
não suceda que os vossos corações se tornem pesados 
pela intemperança, a embriaguez e as preocupações da vida, 
e esse dia não vos surpreenda subitamente como uma armadilha, 
pois ele atingirá todos  
os que habitam a face da terra. 
Portanto, vigiai e orai  
em todo o tempo, 
para que possais  
livrar-vos de tudo 
o que vai acontecer 
e comparecer  

diante do Filho do homem». 

   

1ª Leitura | Jer 33, 14-16 

«Farei germinar para David um rebento de justiça.» 

Salmo Responsorial | Sl 79 (80) 

Para Vós, Senhor, elevo a minha alma. 

2ª Leitura | 1 Tes 3, 12-4, 2 

«O Senhor confirme os vossos corações no dia de Cristo.»   

Evangelho | Lc 21, 25-28.34-36 

«A vossa libertação está próxima.» 
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… para a vida. 
 

 

Neste 1º Domingo do Advento, a Palavra de Deus apresenta-nos uma primeira 
abordagem à “vinda” do Senhor. 

Na primeira leitura, pela boca do profeta Jeremias, o Deus da aliança anuncia que é fiel às 
suas promessas e vai enviar ao seu Povo um “rebento” da família de David. A sua missão será 
concretizar esse mundo sonhado de justiça e de paz: fecundidade, bem-estar, vida em 
abundância, serão os frutos da acção do Messias. No momento limite em que tudo parece 
comprometido, Jeremias anuncia a fidelidade de Deus às promessas feitas a David: no futuro, 
Deus irá fazer surgir um descendente de David (“rebento justo”), que assegurará a paz e a 
salvação a todo o povo. Deus garante ao seu Povo um futuro fecundo, de justiça, de bem-
estar, de salvação. Recordando as promessas de Deus, o profeta elimina a nostalgia de um 
passado mais ou menos distante, elimina o medo do presente e instaura o regime da 
esperança. 

A segunda leitura convida-nos a não nos instalarmos na mediocridade e no comodismo, 
mas a esperar numa atitude activa a vinda do Senhor. É fundamental, nessa atitude, a vivência 
do amor: é ele o centro do nosso testemunho pessoal, comunitário, eclesial. Apesar de tudo o 
que Deus já edificou no coração dos crentes de Tessalónica, a caminhada cristã destes não está 
concluída. Há que “progredir sempre”, sobretudo no amor para com todos. Só nesta atitude de 
não conformação será possível esperar a “vinda de nosso Senhor Jesus Cristo”. 

O Evangelho apresenta-nos Jesus, o Messias, a anunciar a todos os que se sentem 
prisioneiros: “alegrai-vos, a vossa libertação está próxima”. O mundo velho a que estais presos 
vai cair e, em seu lugar, vai nascer um mundo novo, onde conhecereis a liberdade e a vida em 
plenitude. Estai atentos, a fim de acolherdes o Filho do Homem que vos traz o projecto desse 
mundo novo. É preciso, no entanto, reconhecê-l’O, saber identificar os seus apelos e ter a 
coragem de construir, com Ele, a justiça e a paz. 

O projecto de salvação/libertação da humanidade, concretizado nas palavras e nos gestos 
de Jesus, é apresentado como o “resgate” de uma humanidade prisioneira do egoísmo, do 
pecado, da morte. A mensagem proposta aos discípulos é clara: espera-vos um caminho 
marcado pelo sofrimento, pela perseguição; no entanto, não vos deixeis afundar no desespero 
porque Jesus vem.  

Os “sinais” catastróficos apresentados não são um quadro do “fim do mundo”; são imagens 
utilizadas pelos profetas para falar do “dia do Senhor”, isto é, o dia em que Deus vai intervir na 
história para libertar definitivamente o seu Povo da escravidão, inaugurando uma era de vida, 
de fecundidade e de paz sem fim. Há, ainda, um convite à vigilância: é necessário manter uma 
atenção constante, a fim de que as preocupações terrenas e as cadeias escravizantes não 
impeçam os discípulos de reconhecer e de acolher o Senhor que vem.  

Ao longo da próxima semana, procuremos ir ao encontro de alguém que já não tem 
força para esperar: esperar um trabalho, esperar uma saúde melhor, esperar 

uma reconciliação… Que lhe vamos dizer? O Advento é o tempo propício 

para ajudar a erguer-se de novo, o tempo de voltar a dar gosto à vida 
que germina… Uma palavra de amor para cada dia… Bastam alguns minutos, mas pode-

se também de modo mais prolongado cuidar deste tempo privilegiado. 



Da Palavra… 

 

 

 
Segunda-feira, 29  9:30 Exposição do Santíssimo e Confissões Fornos de Algodres 

Terça-feira, 30 
 S. André, Apóstolo – 

FESTA 

14:00 Confissões Rancosinho 

17:00 Eucaristia Fornos de Algodres  

17:45 Eucaristia Cortiçô 

18:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 1 14:00 Festa em honra de Santo Elói Rancosinho 

Quinta-feira, 2 - - - - - - - - - 

Sexta-feira, 3 
 S. Francisco Xavier, presbítero, 

Padroeiro das Missões – MO 

17:00  Eucaristia Fornos de Algodres 

17:45 Eucaristia Casal Vasco 

18:30 Eucaristia Algodres  

Sábado, 4 

10:00 Confissões Vila Chã 

11:00 Confissões Cortiçô 

15:30 Eucaristia Fornos de Algodres 
(Igreja da Misericórdia) 

17:00 Eucaristia Furtado 

18:00 Eucaristia Ramirão 

Domingo, 5 
 

II Domingo  

do Advento 

8:30 Eucaristia Cortiçô 

9:15 Eucaristia Maceira 

9:30 Eucaristia Infias 

10:30 
Eucaristia Casal Vasco  

Eucaristia Sobral Pichorro 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

14:30 Eucaristia Vila Chã 

15:00 Eucaristia Muxagata 

15:30 Eucaristia seguida de confissões Algodres  

16:30 Eucaristia Fuinhas 
 

 

Semana de  29/11 a  5/12 

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

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2xuixqfjeAhVEUBoKHTdxCAYQjRx6BAgBEAU&url=http://senhoradaconceicao.org/avisos-paroquiais/&psig=AOvVaw0kNINE9t_dmqNGH0lwhMmi&ust=1543536942199651
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwie45OCnPjeAhXIxoUKHUopBYwQjRx6BAgBEAU&url=http://diocesederuybarbosa.com.br/advento-alegria-de-uma-espera-1o-domingo/&psig=AOvVaw04-_1zhsDor1oPr8vnWlU1&ust=1543533115119059

