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BO L ET I M   
DO M I N I C A L  #128  

Unidade Pastoral de  

Fornos de Algodres 
Ano C | Tempo Pascal 

4º Domingo 

 

1.   Um mês muito centrado na devoção a Nossa Senhora. A oração 

do terço é uma forma especial de venerar Nossa Senhora e de viver com 

Ela uma relação filial. Maria é a mãe que cuida de nós e ensina a rezar: 

assim aconteceu em Lourdes com a pequena Bernardete, em Fátima com 

os pastorinhos Lúcia, Jacinta e Francisco. Maria não só ensina a rezar, 

como reza por nós a seu Filho e reza connosco em Igreja. Ela é Virgem 

orante como nos lembra o livro dos Atos dos Apóstolos, Maria em oração 

no Cenáculo, implora a vinda do Espírito Santo. Os Apóstolos “perseveravam unanimemente em 

oração, com as mulheres, Maria Mãe de Jesus e seus irmãos” (Act.1,14 ). O Concílio Vaticano II, na 

Lumen Gentium diz que Maria exerce uma maternidade espiritual, coopera com amor de mãe, 

restaura nas almas a vida sobrenatural, é nossa mãe na ordem da graça e “cuida, com amor materno 

dos irmãos de Seu Filho que (…) caminham ainda na terra” (LG 62). 

Em Fátima pediu a oração do terço aos pastorinhos. Vamos todos durante o mês de maio, 

marcar o ritmo da nossa fé e da nossa vida espiritual, rezando o terço todos os dias a Nossa Senhora. 

Ela faz da Igreja uma mãe orante e ensina o povo de Deus a rezar. 

 2.   Semana de Oração pelas Vocações de Consagração na Igreja. Tema atual e importantíssimo 

o das vocações. Cada comunidade é chamada a rezar e a dar testemunho cristão, para que do seio das 

nossas famílias, das nossas escolas, das nossas catequeses e das nossas paróquias surjam crianças, 

adolescentes, jovens e também adultos capazes de dizerem sim a Jesus no acolhimento e 

discernimento da sua vocação cristã. Jesus continua a chamar hoje, como chamou os Apóstolos. “Tu, 

vem e Segue-Me”. É sempre o mesmo chamamento, é preciso é criar o dinamismo de uma resposta 

alegre e generosa. A vocação cristã é sempre um sim a Deus, que depois se específica na diversidade 

de carismas e serviços na Igreja do Senhor. Rezemos ao “Senhor da Messe, que envie trabalhadores 

para a sua Messe”. A igreja precisa de humildes servidores na vinha do Senhor. 

3.   A vida é sempre um dom de Deus. Maio é também o mês da vida. 

Valorizemos a vida humana de todos e de cada um, respeitemos as diferenças, mas sejamos 

firmes na defesa inviolável da vida, desde o momento da conceção até à morte natural. Todos pela 

Missão a favor da vida. Que as nossas famílias se tornem cada vez mais os “santuários da vida”. 

Vivamos com alegria e empenho a Semana da Vida que se aproxima. Coloquemos no coração de 

Nossa Senhora de Fátima, com a oração e o testemunho de tantos peregrinos as grandes intenções 

do mundo, da Igreja e das nossas famílias. 

Rezemos juntos, para que Portugal continue a ser sempre terra de Santa Maria e Fátima o Altar 

do Mundo. 

+ António Luciano, Bispo de Viseu  



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, disse Jesus: 

«As minhas ovelhas escutam a minha voz. 

Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me.  

Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão-de perecer 

e ninguém as arrebatará da minha mão. 

Meu Pai, que Mas deu, é maior do que todos 

e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. 

Eu e o Pai somos um só».   

1ª Leitura | Actos 13, 14.43-52 

«Os gentios encheram-se de alegria e glorificavam a palavra do Senhor.» 

Salmo Responsorial | Sl 99 (100) 

Nós somos o povo de Deus, somos as ovelhas do seu rebanho.  

2ª Leitura | Ap 7, 9.14b-17 

«O Cordeiro será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água viva.» 

Evangelho | Jo 10, 27-30 

«Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me.» 
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… para a vida. 
 

 

O 4º Domingo do Tempo Pascal é considerado o “Domingo do Bom Pastor”, pois todos 
os anos a liturgia propõe um trecho no qual Jesus é apresentado como Bom Pastor. É, 
portanto, este o tema central que a Palavra de Deus hoje nos propõe. 

A primeira leitura propõe-nos duas atitudes diferentes diante da proposta que o Pastor 
(Cristo) nos apresenta. De um lado, estão essas “ovelhas” cheias de auto-suficiência, 
satisfeitas e comodamente instaladas nas suas certezas; de outro, estão outras ovelhas, 
permanentemente atentas à voz do Pastor, que estão dispostas a arriscar segui-l’O até às 
pastagens da vida abundante. A Boa Nova de Jesus é, portanto, uma proposta que é dirigida 
a todos os homens, de todas as raças e nações; não se trata de uma proposta fechada, 
exclusivista, destinada a um grupo de eleitos, mas de uma proposta universal, que se destina 
a todos os homens, sem excepção. 

A segunda leitura apresenta a meta final do rebanho que seguiu Jesus, o Bom Pastor: a 
vida total, de felicidade sem fim. O texto apresenta-nos uma multidão imensa, inumerável, 
universal, pois pertence a todas as nações. Os que a compõem estão de pé, em sinal de 
vitória, pois participam da ressurreição de Cristo; levam túnicas brancas, o que indica que 
pertencem à esfera de Deus; aclamam com palmas, marcada pela alegria e pelo louvor. 
Cristo ressuscitado, sentado no trono, é o pastor deste novo Povo, e que o conduz para “as 
fontes de águas vivas”, em direcção à plenitude dos bens definitivos, onde brota a fonte da 
vida plena. 

O Evangelho apresenta Cristo como o Bom Pastor, cuja missão é trazer a vida plena às 
ovelhas do seu rebanho; as ovelhas, por sua vez, são convidadas a escutar o Pastor, a 
acolher a sua proposta e a segui-l’O. É dessa forma que encontrarão a vida em plenitude. 

O texto que nos é proposto acentua, sobretudo, a relação estabelecida entre o Pastor 
(Cristo) e as ovelhas (os seus discípulos). A missão desse Pastor (Cristo) é dar vida às ovelhas. 
Ao longo do Evangelho, João descreve, precisamente, a acção de Jesus como uma recriação 
e revivificação do homem, no sentido de fazer nascer o Homem Novo, o homem da vida em 
plenitude, o homem total, o homem que, seguindo Jesus, se torna “filho de Deus” e que é 
capaz de oferecer a vida por amor. Os que aceitam a proposta de vida que Jesus lhes faz não 
se perderão nunca, pois a qualidade de vida que Jesus lhes comunica supera a própria 
morte. As ovelhas (os discípulos), por sua vez, têm de escutar a voz do Pastor e segui-l’O. 
Isto significa que fazer parte do rebanho de Jesus é aderir a Ele, escutar as suas propostas, 
comprometer-se com Ele e, como Ele, entregar-se sem reservas numa vida de amor e de 
doação ao Pai e aos homens. 

 

A minha participação no serviço das vocações… Neste Dia Mundial de Oração pelas 

Vocações, cada um de nós é chamado a fazer o ponto da situação:– Qual é a 

minha parte ao serviço das vocações e da missão?– Alguns euros na altura do 

peditório?– Uma oração uma vez por ano? Ou com mais frequência?– Um 

compromisso bem concreto – mesmo pequeno – num serviço da Igreja?– E, se sou pai ou mãe, que 

forma de despertar uma vocação possível nos próprios filhos?  



Da Palavra… 

 

 
 
 

 
Segunda-feira, 13 
Nossa Senhora de Fátima – 

FESTA 
21:00 Procissão das Velas Figueiró da Granja 

Terça-feira, 14 
S. Matias, Apóstolo – FESTA 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 
18:45 Eucaristia Ramirão 
19:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 15 21:30 
Reunião dos Crismandos com o  
D. António Luciano, Bispo de Viseu  

Fornos de Algodres 
(Igreja Matriz) 

Quinta-feira, 16 21:30 
Confissões e Ensaio Geral para a 
Celebração do Crisma 

Fornos de Algodres 
(Igreja Matriz) 

Sexta-feira, 17 

14:30 Eucaristia Lar da Misericórdia 

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

19:30 
Eucaristia Algodres 
Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 18 
15:00 Eucaristia Mata 

17:00 EU CARIS TIA E CRIS MA  Fornos de Algodres 
(Igreja Matriz) 

Domingo, 19 
 

DOMINGO V  
DA PÁSCOA 

9:00 
Eucaristia Cortiçô 
Celebração da Palavra Vila Chã 

9:15 Eucaristia Sobral Pichorro  
9:50 Eucaristia Infias  

10:15 Celebração da Palavra Casal Vasco 

10:30 
Eucaristia  Maceira 
Celebração da Palavra Fuinhas 

10:45 Eucaristia Algodres 

11:45 Eucaristia 
Fornos de Algodres  
Figueiró da Granja 

15:00 
Via Lucis (Caminho da Luz) e 
Eucaristia 

Muxagata (Início no 
cruzamento para a 
N. Sra. dos Milagres) 

 

  

13 a 19 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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