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O Valor da Vida não se questiona. A história da humanidade assim o confirma. Até mesmo 

nos momentos mais violentos e mais dramáticos, esteve sempre em causa a defesa da Vida de 

um alguém, isolado ou coletivo.  

O Valor da Vida não se adjetiva. Não há palavras que descrevam o valor da vida de cada 

um, para cada um. O Valor da Vida ultrapassa toda a beleza, porque o conceito de beleza é tão 

pessoal, tão evolutivo, tão perene. O Valor da Vida ultrapassa todos os excessos verbais, porque 

escapa até mesmo à imensa criatividade do homem. Faltam as palavras, quando queremos 

definir o valor da Vida.  

O Valor da Vida não se circunscreve no tempo. Tem um passado, repleto de vidas que nos 

trouxeram ao nosso presente, que geram outras vidas, vidas essas que projetam o futuro. Na 

vida de cada um, há o mistério de um passado e o mistério de um futuro, que se constrói na 

verdade do presente.  

O Valor da Vida como que cresce à sombra de árvores frondosas, com troncos sólidos e 

robustos. Árvores que nos revelam como são os pequenos galhos que sustentam as folhas que 

crescem com o tempo e são os ramos ligeiramente mais fortes que alimentam os galhos. E estes 

ramos entroncam na solidez de um tronco, que pode ser robusto e seguro, ou pode ser agitado 

pelo vento, capaz de se dobrar, mas não de se partir.  

Se pensarmos nestas árvores frondosas como famílias com gente de carne 

e osso, percebemos melhor como pode o Valor da Vida crescer no 

seio de uma Família. Famílias, onde há folhas tão diferentes, 

umas frágeis outras robustas; onde há galhos que se 

esgalham e outros que são lançados por uma 

brisa ou um vendaval; onde há ramos que se 

partem e outros que resistem a todas as 

tempestades. E no tronco, corre a seiva, que 

a todos alimenta, que é vital. O tronco onde se 

encostam cansaços, onde se sussurram memórias, 

palavras de amor, histórias antigas da Família. 

À sombra de uma Família, todos cabem, todos crescem, todos vivem. 

À sombra de uma Família, há passado e presente e futuro. À sombra de uma 

Família, o vento sopra, a chuva parte ramos e galhos, pode até 

despi-la de todas as folhas, mas está lá, pronta a viver longos Invernos e a renascer em cada 

Primavera; pronta a mostrar a beleza das folhas caídas no Outono e a suportar o sol implacável 

de cada Verão.  
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Da Palavra… 

 

 

EV AN GELHO  DE NOSS O SENHO R JES US CRI STO SEGUN DO SÃO J OÃO  

Quando Judas saiu do cenáculo, disse Jesus aos seus discípulos: 

«Agora foi glorificado o Filho do homem e Deus glorificado n’Ele. 

Se Deus foi glorificado n’Ele, 

Deus também O glorificará em Si mesmo  

e glorificá-l’O-á sem demora. 

Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco.  

Dou-vos um mandamento novo: 

que vos ameis uns aos outros.  

Como Eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. 

Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: 

se vos amardes uns aos outros».    

1ª Leitura | Actos 14, 21b-27 

«Contaram à Igreja tudo o que Deus tinha feito com eles.» 

Salmo Responsorial | Salmo 144 

Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Rei.  

2ª Leitura | Ap 21, 1-5a 

«Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos.» 

Evangelho | Jo 13, 31-33a.34-35 

«Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros.» 
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… para a vida. 
 

 

O tema fundamental da liturgia deste 5º domingo é o do amor: o que identifica os 
seguidores de Jesus é a capacidade de amar até ao dom total da vida. 

Na primeira leitura apresenta-se a vida dessas comunidades cristãs chamadas a viver 
no amor. No meio das vicissitudes e das crises, são comunidades fraternas, onde os 
irmãos se ajudam, se fortalecem uns aos outros nas dificuldades, se amam e dão 
testemunho do amor de Deus. É esse projecto que motiva Paulo e Barnabé e é essa 
proposta que eles levam, com a generosidade de quem ama, aos confins da Ásia Menor. 
Este texto acentua a ideia de que a missão não foi uma obra puramente humana, mas 
foi uma obra de Deus. 

A segunda leitura apresenta-nos a meta final para onde caminhamos: o novo céu e a 
nova terra, a realização da utopia, o rosto final dessa comunidade de chamados a viver 
no amor. A “nova Jerusalém” é o lugar da salvação definitiva, o lugar do encontro 
definitivo entre Deus e o seu Povo. Esta cidade nova, onde encontra guarida o Povo 
vitorioso dos “santos”, designa a Igreja, vista como comunidade transformada e 
renovada pela acção salvadora e libertadora de Deus na história. A longa história de 
amor entre Deus e o seu Povo terá um final feliz, pois serão banidos do horizonte do 
homem a dor, as lágrimas, o sofrimento e a morte e restarão a alegria, a harmonia e a 
felicidade sem fim. 

No Evangelho, Jesus despede-Se dos seus discípulos e deixa-lhes em testamento o 
“mandamento novo”: “amai-vos uns aos outros, como Eu vos amei”. É nessa entrega 
radical da vida que se cumpre a vocação cristã e que se dá testemunho no mundo do 
amor materno e paterno de Deus. 

O ponto de referência no amor é o próprio Jesus (“como Eu vos amei”): “amar” 
consiste em acolher, em pôr-se ao serviço dos outros, em dar-lhes dignidade e liberdade 
pelo amor, e isso sem limites nem discriminação alguma, respeitando absolutamente a 
liberdade do outro. Jesus é a norma, não com palavras, mas com actos; mas agora 
traduz em palavras os seus actos precedentes, para que os discípulos tenham uma 
referência. O amor (igual ao de Jesus) que os discípulos manifestam entre si será visível 
para todos os homens. Esse será o distintivo da comunidade de Jesus. 

 

«Como Eu vos amei». Exigência deste “como”… porque Jesus não fingiu 
amar-nos! No caminho desta semana, vou encontrar homens, 

mulheres, jovens, crianças…  Como vou  amá-los  “como  
Jesus”?  Isto  é, sem  fingimentos,  gratuitamente,  sinceramente, dando-me a eles 
com o melhor de mim mesmo… A nossa vida de baptizados deve ser  sinal no meio da 

descrença e da indiferença do mundo. Segundo o amor que teremos uns para com os 
outros… todos verão que somos discípulos de Cristo!  



Da Palavra… 

 

 
 
 
 

Segunda-feira, 20 

9:30 Exposição do Santíssimo e Confissões  Fornos de Algodres 

17:00 Eucaristia Ramirão (Lar) 

17:45 Eucaristia Furtado 

Terça-feira, 21 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:45 Eucaristia Ramirão 

19:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 22 

14:30 Eucaristia Lar de Santa Teresa 

17:30 
Encontro com as crianças da 
Primeira Comunhão 

Fornos de Algodres 

19:00 Eucaristia Rancosinho 

Quinta-feira, 23 - - - - - - - - - 

Sexta-feira, 24 

17:30 Eucaristia Cortiçô 

18:30 Eucaristia Casal Vasco  
(Sr. dos Loureiros) 

19:30 
Eucaristia Algodres 
Eucaristia Figueiró da Granja 

21:00 Ultreia Casal Vasco 

Sábado, 25 

10:00 Confissões (Grupo da Primeira Comunhão) Fornos de Algodres 

16:30 Eucaristia 
Fornos de Algodres 
(Igreja Misericórdia) 

17:00 Eucaristia Mata 

19:00 
Eucaristia Maceira 

Eucaristia Casal Vasco 

Domingo, 26 
 

DOMINGO VI  
DA PÁSCOA 

8:30 Eucaristia Vila Chã 

9:00 Eucaristia Fuinhas  

9:15 Eucaristia Cortiçô 

10:15 

Celebração da Palavra Algodres 

Eucaristia Infias 

Eucaristia  Muxagata 

10:30 Celebração da Palavra Sobral Pichorro 

11:30 
Eucaristia em honra de N. Sra. das 
Graças, seguida de procissão 

Figueiró da Granja  

11:45 Eucaristia Fornos de Algodres 

15:00 Via Lucis (Caminho da Luz) Figueiró da Granja  
 

   

20 a 26 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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