
 

 

Para receber o Boletim Dominical no seu mail envie um mail para: upfornosdealgodres@gmail.com 

BO L ET I M   
DO M I N I C A L  #179  

Unidade Pastoral de 

Fornos de Algodres 
Ano A | Tempo Pascal 

3º Domingo da Páscoa 

 
 

M ensagem do  noss o  Bis po  no  

Início da Semana de Oração pelas  Vocações 
 

Caríssimos irmãos e irmãs desta querida Diocese de Viseu, a Igreja chamada por 

Deus a ser santa no meio do mundo concreto de hoje, um mundo flagelado, 

magoado, doente, ferido de morte por causa das consequências nefastas da pandemia 

Covid-19. Uma sociedade e uma Igreja a tentar reconstruir o seu presente olhando 

com esperança para o futuro. É neste contexto que somos chamados a celebrar 

espiritualmente no próximo domingo, o Dia da Igreja Diocesana a viver o 

programa em experiência de fé online, nas nossas próprias casas. 

Embora separados fisicamente, unidos espiritualmente a partir da vivência da fé 

em comunhão Eucarística, a partir da celebração do próximo Domingo, III da Páscoa, 

início da Semana de oração pelas Vocações de consagração na Igreja. 

O tema deste Dia Diocesano, “Unidos o coração bate mais forte” levará a um dia diferente, de uma Igreja 

comunidade de chamados, que nasceu da graça divina e da fonte das águas do Baptismo, para que cada cristão possa 

verdadeiramente viver uma vida nova. 

Estimulados para celebrarmos o Dia da Diocese de modo diferente não é obstáculo para não acolhermos o Espírito 

Santo, Senhor que dá vida, alma da Igreja e que a faz aparecer diante do mundo como “sinal e Sacramento de Salvação”. 

É esta Igreja povo de Deus que é chamada a renovar-se na “alegria do Evangelho”. 

Com o testemunho da alegria e da glória que nos vem de Jesus o Ressuscitado e que caminha connosco nesta Diocese 

de Viseu, sonhamos com uma Igreja fiel e comprometida na família, nas paróquias, em casa ou em qualquer outro lugar, 

empenhada com todos, junto das crianças e jovens e solidária com os doentes, os pobres, os desempregados, os 

estrangeiros e as vítimas da desintegração provocada por esta pandemia. 

No Dia da Igreja Diocesana, convido todos vós a estarmos unidos na fé e na oração, na esperança de termos “um só 

coração e uma só alma”, para que todos juntos: Bispo, sacerdotes, diáconos, consagrados e leigos, fazendo caminho sinodal 

e unidos em comunhão e unidade, vivamos este dia de festa diocesana com alegria espiritual e zelo pastoral. Unidos na 

paz e na esperança, rezemos para voltarmos à vida em normalidade, sentindo para isso a força, a graça e o amor de Cristo 

Ressuscitado, presente sempre na sua Igreja, Corpo em construção. 

Este Domingo, Dia da Igreja Diocesana celebrado online, inicia a Semana de Oração pelas Vocações de Consagração 

na Igreja, cujo tema: “As palavras da vocação”. Tema actual e pertinente perante à diminuição das vocações sacerdotais, 

diaconais, religiosas, contemplativas, missionárias, sociedades de vida apostólica, institutos seculares e leigos consagrados 

dos mais diversos movimentos eclesiais. 

Somos um povo chamado pelo amor de Deus a responder sim e a servir os irmãos com amor, proximidade, 

compaixão, alegria e testemunho. 

O tema das vocações e a capacidade de criar uma cultura verdadeiramente vocacional na família, na escola, na 

catequese e nos movimentos é um desafio vital e fundamental para a vida futura e serviço pastoral e espiritual das nossas 

comunidades.  
(continua na última página) 



Da Palavra… 

 

 
 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS 
Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho duma povoação chamada Emaús, que ficava a 
sessenta estádios de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. 
Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou Se deles e pôs Se com eles a caminho. Mas os 
seus olhos estavam impedidos de O reconhecerem. 
Ele perguntou-lhes. «Que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho?» 
Pararam entristecidos. E um deles, chamado Cléofas, respondeu:  
«Tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou estes dias». 
E Ele perguntou: «Que foi?» 
Responderam-Lhe: «O que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras 
diante de Deus e de todo o povo; e como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes O 
entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse Ele quem 
havia de libertar Israel. Mas, afinal, é já o terceiro dia depois que isto aconteceu. É verdade 
que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram: foram de madrugada ao sepulcro, 
não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns Anjos a 
anunciar que Ele estava vivo. Mas a Ele não O viram». 
Então Jesus disse-lhes: «Homens sem inteligência e lentos de espírito para acreditar em tudo o 
que os profetas anunciaram! Não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na Sua 
glória?» 
Depois, começando por Moisés e passando por todos os Profetas, explicou lhes em todas as 
Escrituras o que Lhe dizia respeito. 
Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir para diante. Mas eles 
convenceram-n’O a ficar, dizendo: «Ficai connosco, Senhor, porque o dia está a terminar e 
vem caindo a noite». 
Jesus entrou e ficou com eles. E quando Se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, 
partiu-o e entregou-lho. Nesse momento abriram se lhes os olhos e 
reconheceram-n’O. Mas Ele desapareceu da sua presença.  
Disseram então um para o outro: «Não ardia cá dentro o nosso 
coração, quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as 
Escrituras?» 
Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram 
reunidos os Onze e os que estavam com ele, que diziam: «Na verdade, 
o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão». E eles contaram o que tinha 
acontecido no caminho e como O tinham reconhecido ao partir o pão.  

1ª Leitura | Act 2, 14. 22-33 

«Não era possível que Ele ficasse sob o domínio da morte.» 

Salmo Responsorial | Sl 15 (16) 

Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. 

2ª Leitura | 1 Pedro 1, 17-21 

«Fostes resgatados pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro sem mancha.» 

Evangelho | Lc 24, 13-35 

«Conheceram-n’O ao partir o pão.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia deste 3º domingo da Páscoa convida-nos a descobrir esse Cristo vivo que 
acompanha os homens pelos caminhos do mundo, que com a sua Palavra anima os corações 
magoados e desolados, que se revela sempre que a comunidade dos discípulos se reúne para 
“partir o pão”; apela, ainda, a que os discípulos sejam as testemunhas da ressurreição diante 
dos homens. 

A 1ª leitura mostra como do amor que se faz dom a Deus e aos irmãos, brota sempre ressurreição e 
vida nova; e convida a comunidade de Jesus a testemunhar essa realidade diante dos homens. O nosso 
texto situa-nos na manhã do dia do Pentecostes, em Jerusalém. A comunidade cristã, transformada pelo 
Espírito, deixou a segurança das paredes do cenáculo e prepara-se para dar testemunho de Jesus, em 
Jerusalém e até aos confins do mundo. Nesse contexto, Pedro, o porta-voz dos Doze, faz um discurso, 
que constitui um primeiro anúncio de Jesus aos habitantes e visitantes da cidade no Pentecostes. 

A 2ª leitura convida a contemplar “com olhos de ver” o projecto salvador de Deus, o amor de Deus 
pelos homens, expresso na cruz de Jesus e na sua ressurreição. Constatando a grandeza do amor de 
Deus, aceitamos o seu apelo a uma vida nova. É uma exortação a viver na santidade durante o tempo de 
exílio neste mundo, e para tornar mais marcante a exortação, o autor apresenta aos crentes a razão pela 
qual eles são convidados a viver na santidade: Deus pagou um alto preço para os resgatar da antiga 
maneira de viver… preço que não foi pago com ouro ou com prata, mas com o sangue de Cristo, 
derramado na cruz. 

O Evangelho põe Cristo, vivo e ressuscitado, a caminhar ao lado dos discípulos, a explicar-lhes as 
Escrituras, a encher-lhes o coração de esperança e a sentar-Se com eles à mesa para “partir o pão”. É aí 
que os discípulos O reconhecem. 

A cena coloca-nos diante de dois discípulos que vão a caminho de Emaús. Um chama-se Cléofas; o 
outro não é identificado. Os dois estão, nitidamente, tristes e desanimados, pois os seus sonhos de 
triunfo e de glória ao lado de Jesus ruíram pela base, aos pés de uma cruz. Esse Messias poderoso, capaz 
de derrotar os opressores, de restaurar o reino grandioso de David revelou-se, afinal, um “bluff”, um 
rotundo fracasso. Em lugar de triunfar, deixou-Se matar numa cruz; e a sua morte é um facto consumado 
pois “é já o terceiro dia depois que isto aconteceu”. Abandonam a comunidade que, doravante, não 
parece fazer qualquer sentido, e regressam à sua aldeia, dispostos a esquecer o sonho, a pôr os pés na 
terra e a enfrentar, de novo, uma vida dura e sem esperança. 

Surge um 3º caminhante para responder às inquietações dos 2 discípulos e para lhes demonstrar que 
o projecto de Deus não passava pelo triunfo humano, mas pelo amor até às últimas consequências e pelo 
dom da vida. É na escuta e na partilha da Palavra que o plano salvador de Deus ganha sentido: só através 
da Palavra de Deus, explicada, meditada e acolhida, o crente pode perceber que o amor até às últimas 
consequências e o dom da vida não são um fracasso, mas geram vida nova e definitiva. 

Emaús é a nossa história de cada dia: os nossos olhos fechados que não reconhecem o Ressuscitado… 
os nossos corações que duvidam, fechados na tristeza… os nossos velhos sonhos vividos com decepção… 
o nosso caminho, talvez, afastando-se do Ressuscitado… N’Ele, durante este tempo, ajustemos o seu 
passo ao nosso para caminhar junto de nós no caminho da vida. Há urgência em abrir os nossos olhos 
para reconhecer a sua Presença e a sua acção no coração do mundo e para levar a Boa Notícia: Deus 
ressuscitou Jesus! Eis a nossa fé! 

 

 N Qual é a lógica que domina a minha vida e que eu transmito nas minhas palavras 
e nos meus gestos: a lógica do amor, da entrega, da doação até às últimas 

consequências, ou a lógica do egoísmo, do orgulho, do amor-próprio? 

 

 

 



Da Palavra… 

 

 

(continuação da primeira página) 

Jesus no Evangelho diz-nos que quando olhou para as multidões à sua volta e as viu tristes e abatidas, porque eram 

como ovelhas sem pastor, compadeceu-se delas. 

Neste tempo de provação e tribulação, provocado por esta pandemia, convocados por uma lei nacional de 

emergência social, ainda retidos em casa, continuamos a viver a fé em família como comunidades fraternas, a rezar pelo 

aumento das vocações lembrando as palavras de Jesus: “a Messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da 

Messe que mande trabalhadores para a sua Messe”. 

Neste contexto convido-vos a todos a rezarmos pelos nossos seminaristas em formação teológica a partir das suas 

casas, para que Deus os ajude e os fortaleça na sua vocação, para serem fiéis ao chamamento que Jesus lhes faz para 

serem humildes servidores da vinha do Senhor. Rezemos também pelos seus formadores do Seminário Interdiocesano 

de São José, em Braga. Rezemos também pelos seus professores, famílias e paróquias. Rezemos por todos os 

consagrados ao serviço da nossa Diocese na diversidade dos seus carismas. O meu obrigado na gratidão da fé pela vossa 

oração, contemplação, carisma, acção, serviço e testemunho do anúncio da plenitude do Reino através de uma vida de 

pobreza, de castidade e obediência. 

Convido-vos a rezarmos pelas intenções das famílias “viveiros de vocações”, pelos bons frutos do trabalho que se está a 

realizar na pastoral juvenil, na pastoral do ensino superior, na vida dos movimentos, nas escolas na formação moral e 

católica. Que a pastoral vocacional da nossa Diocese, com um novo responsável o Padre João Leão Zuzarte e a sua 

equipa, sejam capazes de dinamizar toda a pastoral diocesana, para que esta se torne cada vez mais, uma pastoral global 

e integral e suscite mais vocações na nossa Diocese de Viseu 

Nada melhor para celebrarmos o Dia da Diocese que o assumir em fidelidade o compromisso de sermos uma Igreja 

que reza pelo aumento das vocações e pela santificação de todos os baptizados. 

Deus que continua a chamar e espera de cada um de nós respostas generosas num sim incondicional como o de 

Maria, de São José, de São Teotónio e da Beata Rita Amada de Jesus nos conceda o que Lhe pedimos com fé. 

Viseu, 23 de Abril de 2020 

+ António Luciano Santos Costa, Bispo de Viseu 
 

PROGRAMA DAS COMEMORAÇÕES DIGITAIS DO DIA DA DIOCESE, 26 | Abril | 2020 

11h00 – Eucaristia a partir da Catedral (presidida pelo Sr. Bispo) www.diocesedeviseu.pt  

12h00 – Mensagem diocesana 

15h00 ─ Introdução pelo Pe. João Leão, Vigário Episcopal da Pastoral [3 min.] | 15h03 ─ 

Concerto do Pe. João Paulo Vaz (Diocese de Coimbra) [15 min.] | 15h18 ─ Pe. António Jorge, 

Vocações [2 min.] | 15h20 ─ Departamento Laicado e Família [13 min.] | 15h33 ─ Juventude 

Mariana Vicentina [4 min.] | 15h35 ─ Pastoral Juvenil Diocesana [26 min.] | 16h01 ─ Fernando 

Batista, Risoterapia [15 min.] | 16h15 ─ Departamento dos Bens Culturais [10 min.] | 16h25 ─ 

Pe. Pedro Leitão e Grupo “Entre Amigos” (S. João de Areias) – [6 min.] | 16h31 ─ Setor da 

Educação Moral e Religiosa Católica / Taizé – [15 min.] | 16h46 ─ Convívios Fraternos [5 min.] 

| 16h51 ─ Departamento da Pastoral Social – [6 min.] | 16h57 ─ Grupo de Jovens JoTreNa 

(Santa Comba Dão) – [3 min.] | 17h00 ─ Pe. Paulo Estêvão, Livro “O Lápis do Tempo” – [6 

min.] | 17h06 ─ Departamento da Educação Cristã – [3 min.] | 17h09 ─ Departamento da 

Pastoral Litúrgica – [7 min.] | 17h16 ─ Oração de Bênção, Bispo Diocesano – [3 min.] | 17h20 

─ Coro de S. Teotónio, Hino da Diocese de Viseu – [6 min.] 

Contactos dos Párocos: P.
e
 Jorge Luís – 93 464 53 25; P.

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 

 

http://www.diocesedeviseu.pt/

