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BO L ET I M   
DO M I N I C A L  #127  

Unidade Pastoral de  

Fornos de Algodres 
Ano C | Tempo Pascal 

3º Domingo 

 

Mãe 
Mãe, palavra simples 

que tem várias definições  

Amor da mãe um amor que não sai  

dos nossos corações.  
 

Tu és minha compreensão,  

O sol que resplandece o meu dia.  

Tu és a razão do meu viver,  

És muito mais do que eu te possa dizer.  
 

O seu sorriso, minha mãe  

é a minha inspiração.  

É lindo e perfeito,  

não tem nenhum defeito!  
 

Teu olhar, minha mãe,  

me guia na escuridão.  

Só ele pode fazer brilhar o meu chão!  
 

Para me despedir eu digo 

Dias das mães é uma vez por ano  

Mas Dias de mãe nunca terminam 

E são esses dias que me anima!  
Kássia Maia   
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Da Palavra… 

 

EVAN GE LH O  D E NO S SO  SE NH O R  JE SU S CRIS TO  S EG UNDO  SÃO  JO ÃO  

Naquele tempo, Jesus manifestou-Se outra vez aos seus discípulos, junto do mar de 

Tiberíades. Manifestou-Se deste modo: Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado 

Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois 

discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão Pedro: «Vou pescar». Eles responderam-lhe: «Nós 

vamos contigo». Saíram de casa e subiram para o barco, mas naquela noite não 

apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-Se na margem, mas os 

discípulos não sabiam que era Ele. Disse-lhes Jesus: «Rapazes, tendes alguma coisa de 

comer?» Eles responderam: «Não». Disse-lhes Jesus: «Lançai a rede para a direita do 

barco e encontrareis». Eles lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da 

abundância de peixes. O discípulo predilecto de Jesus disse a Pedro: «É o Senhor». 

Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e 

lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que estavam apenas a uns duzentos côvados 

da margem, vieram no barco, puxando a rede com os peixes. Quando saltaram em 

terra, viram brasas acesas com peixe em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: «Trazei alguns 

dos peixes que apanhastes agora». Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para 

terra, cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes; e, apesar de serem tantos, não 
se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: «Vinde comer». Nenhum dos discípulos se atrevia a 

perguntar-Lhe: «Quem és Tu?», porque bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-

Se, tomou o pão e deu-lho, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a terceira vez que 

Jesus Se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois 

de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: «Simão, filho de João, tu amas-Me mais 

do que estes?» Ele respondeu-Lhe: «Sim, Senhor, Tu sabes que Te amo». Disse-lhe Jesus: 

«Apascenta os meus cordeiros». Voltou a perguntar-lhe segunda vez: «Simão, filho de 

João, tu amas-Me?» Ele respondeu-Lhe: «Sim, Senhor, Tu sabes que Te amo». Disse-lhe 

Jesus: «Apascenta as minhas ovelhas». Perguntou-lhe pela terceira vez: «Simão, filho de 

João, tu amas-Me?» Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez 

se O amava e respondeu-Lhe: «Senhor, Tu sabes tudo, bem sabes que Te amo». Disse-

lhe Jesus: «Apascenta as minhas ovelhas. Em verdade, 

em verdade te digo: Quando eras mais novo, tu mesmo 

te cingias e andavas por onde querias; mas quando 

fores mais velho, estenderás a mão e outro te cingirá e 

te levará para onde não queres». Jesus disse isto para 

indicar o género de morte com que Pedro havia de dar 

glória a Deus. Dito isto, acrescentou: «Segue-Me».   

1ª Leitura | Actos 5, 27b-32.40b-41 

«Somos testemunhas destes factos, nós e o Espírito Santo.» 

Salmo Responsorial | Sl 29 (30) 

Eu vos louvarei, Senhor, porque me salvastes.  

2ª Leitura | Ap 5, 11-14 

«Digno é o Cordeiro que foi imolado de receber o poder e a riqueza.» 

Evangelho | Jo 21, 1-19 

«Jesus aproximou-Se, tomou o pão e deu-lho, fazendo o mesmo com os peixes.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia deste 3º Domingo da Páscoa recorda-nos que a comunidade cristã tem por missão 
testemunhar e concretizar o projecto libertador que Jesus iniciou; e que Jesus, vivo e 
ressuscitado, acompanhará sempre a sua Igreja em missão, vivificando-a com a sua presença e 
orientando-a com a sua Palavra. 

A primeira leitura apresenta-nos o testemunho que a comunidade de Jerusalém dá de Jesus 
ressuscitado. Embora o mundo se oponha ao projecto libertador de Jesus testemunhado pelos 
discípulos, o cristão deve antes obedecer a Deus do que aos homens. A oposição humana põe em 
relevo a realidade sobre-humana da mensagem, a força de Jesus que não pode ser detida e o 
dinamismo dessa comunidade animada pelo Espírito. Se Jesus encontrou oponentes e morreu na 
cruz, é natural que os apóstolos, fiéis a Jesus e ao seu projecto, se defrontem com a oposição 
desses mesmos que mataram Jesus. No entanto, os verdadeiros seguidores do projecto de Jesus 
estão mais preocupados com a fidelidade ao “caminho” de Jesus do que às ordens ou interesses 
dos homens. 

A segunda leitura apresenta Jesus, o “cordeiro” imolado que venceu a morte e que trouxe 
aos homens a libertação definitiva; o autor põe a criação inteira a manifestar diante do 
“cordeiro” vitorioso a sua alegria e o seu louvor. O símbolo do “cordeiro” é um símbolo com uma 
grande densidade teológica, que concentra e evoca três figuras: a do “servo de Jahwéh” – figura 
de imolação – que, qual manso cordeiro é levado ao matadouro; a do “cordeiro pascal” – figura 
de libertação – cujo sangue foi sinal eficaz de vitória sobre a escravidão; e a do “cordeiro 
apocalíptico” – figura de poder real – vencedor da morte. 

O Evangelho apresenta os discípulos em missão, continuando o projecto libertador de Jesus; 
mas avisa que a acção dos discípulos só será coroada de êxito se eles souberem reconhecer o 
Ressuscitado junto deles e se deixarem guiar pela sua Palavra. 

O texto começa apresentando uma parábola sobre a missão da comunidade. Começa por 
apresentar os discípulos: são sete que representam a totalidade da Igreja, empenhada na missão 
e aberta a todas as nações. Esta comunidade é apresentada a pescar: libertar todos os homens 
que vivem mergulhados no mar do sofrimento e da escravidão. Pedro preside à missão: é ele que 
toma a iniciativa; os outros seguem-no incondicionalmente. A pesca é feita durante a noite, que é 
o tempo das trevas, da escuridão: significa a ausência de Jesus. O resultado da acção dos 
discípulos (de noite, sem Jesus) é um fracasso rotundo (“sem Mim, nada podeis fazer”). A 
chegada da manhã (da luz) coincide com a presença de Jesus (Ele é a luz do mundo). Os pães com 
que Jesus acolhe os discípulos em terra são um sinal do amor, do serviço, da solicitude de Jesus 
pela sua comunidade em missão no mundo: uma alusão à Eucaristia, ao pão que Jesus oferece, à 
vida com que Ele continua a alimentar a comunidade em missão. 

 

Manifestar a minha fé de baptizado… Crer em Jesus ressuscitado implica testemunhá-l’O. 

A verdade há 2000 anos, hoje continua a ser verdade… No concreto da minha vida 

quotidiana: família, trabalho, escola, escritório, fábrica, bairro… o que ouso 
arriscar em nome da minha fé em Cristo? Esta semana, se a ocasião se 

apresentar, com que palavra e com que acção vou manifestar o meu compromisso de baptizado? 

«Pedro, tu amas-Me verdadeiramente?» Crer é verdadeiramente uma história de amor no quotidiano! 
  



Da Palavra… 

 

 
 
 

 
Segunda-feira, 6 

9:30 Exposição do Santíssimo e Confissões Fornos de Algodres 
17:30 Eucaristia Ramirão (Lar) 

Terça-feira, 7 
17:30 Eucaristia Fornos de Algodres 
18:30 Eucaristia Rancosinho 
19:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 8 
17:30 Eucaristia Furtado 
18:30 Eucaristia Cortiçô 
19:30 Eucaristia Ramirão 

Quinta-feira, 9 - - - - - - - - - 

Sexta-feira, 10 

17:30 Eucaristia Vila Chã 

18:30 Eucaristia Casal Vasco  
(N. Sra. da Encarnação) 

19:30 
Eucaristia Algodres 
Eucaristia Figueiró da Granja 

21:00 Ultreia Casal Vasco 

Sábado, 11 

16:30 Eucaristia Fornos de Algodres 
(Igreja da Misericórdia) 

18:00 
Eucaristia Mata 
Eucaristia Infias 

19:00 Eucaristia Maceira 

Domingo, 12 
 

DOMINGO IV  
DA PÁSCOA 

9:00 Eucaristia Vila Chã  
9:15 Eucaristia Muxagata  
9:50 Eucaristia Casal Vasco  

10:30 
Eucaristia  Fuinhas 
Celebração da Palavra Sobral Pichorro 

10:45 Eucaristia Algodres 

11:45 Eucaristia 
Fornos de Algodres  
Figueiró da Granja 

14:30 Eucaristia Cortiçô 
15:00 Via Lucis (Caminho da Luz) Sobral Pichorro 

 

 

6 a 12  mai  | 19 

Contactos dos Párocos: P.e Jorge Luís – 93 464 53 25; P.e Marco Cabral – 96 696 13 12 
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