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TESTEMUNHO DE D. ANTÓNIO MARTO  

SOBRE OS TEMPOS DA PANDEMIA  

 

Nesta conversa com o Ponto SJ (site dos 

Jesuítas de Portugal), o cardeal D. António Marto 

reconhece que a Igreja foi surpreendida, 

juntamente com a sociedade, pela crise que 

estamos a viver e, por isso, estava impreparada 

para lhe responder. Procurou adaptar-se de forma 

imediata e “um pouco improvisadamente” aos 

desafios que se foram colocando, acrescenta o 

cardeal, destacando a importância das tecnologias e enaltecendo a criatividade de 

párocos e leigos na vivência da fé e no apoio às carências sociais. 

O vice-presidente da Conferência Episcopal Portuguesa recorda que os tempos 

de provação que estamos a viver não são novos na vivência da fé e evoca a 

experiência bíblica do Exílio do Povo de Deus. [...] Para D. António Marto, a 

suspensão pública das celebrações deu testemunho de “um acto evangélico de amor 

ao próximo”. 

Para o Cardeal D. António Marto, a experiência de quarentena contribuiu, em 

alguns casos, para uma maior personalização da fé, para a redescoberta da Palavra 

de Deus, e da oração em família, de um modo especial através da oração do rosário. 

“A família revelou-se o grande suporte humano e da fé”, afirma. [...] 

D. António Marto alerta ainda para a necessidade de encontrar um equilíbrio 

entre o Sacramento e a Palavra, para que não haja uma “sofreguidão pelos ritos” e 

uma “falta de apetite pela Palavra de Deus”. E acrescenta: “A Eucaristia não pode 

apagar as outras dimensões da fé”. 

D. António Marto não foge às tensões que se viveram dentro da Igreja a 

propósito de algumas decisões e destaca o bom relacionamento com as autoridades 

públicas. [...] Manifestando compreensão pela falta que as pessoas sentem de 

celebrar comunitariamente a Eucaristia reconhece que também sente saudades de 

celebrar a Missa em assembleia. 

(Continua na próxima página) 
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Da Palavra… 

 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO  

Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: 
«Deus amou tanto o mundo 
que entregou o seu Filho Unigénito, 
para que todo o homem que acredita n’Ele 
não pereça, mas tenha a vida eterna. 
Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo 
para condenar o mundo, 
mas para que o mundo seja salvo por Ele. 
Quem acredita n’Ele não é condenado, 
mas quem não acredita n’Ele já está condenado, 
porque não acreditou no nome do Filho Unigénito de Deus». 
 

 
 
 

 
 
 
 

(Continuação da página anterior) 

Num momento de grande emoção, partilhou o modo como viveu o momento de 

Consagração de Portugal ao Coração de Jesus e ao Coração de Maria e a peregrinação do 13 

de maio, reconhecendo não ter palavras para exprimir o que sentiu. “Gostava de ser poeta, 

porque só a poesia seria capaz de dar expressão a todas as nuances de sentimentos que vivi 

antes, durante e depois”. 

Relativamente ao modo de receber a sagrada comunhão, D. António Marto sublinha que 

aceita diversas opiniões, mas apela a uma atitude de humildade e de aceitação das normas 

específicas para este tempo de pandemia. Recorda que a comunhão na mão era o modo 

próprio de receber o Corpo de Cristo na Igreja inicial. “Cristo disse ‘tomai e comei’, não disse 

‘abri a boca'”. Sublinhando que é igualmente digno receber a comunhão na boca e na mão, 

reconheceu a comoção com que, em alguns momentos, deu a comunhão a mãos calejadas: 

“são mãos de trabalho, de sacrifício, de doação à família, aos outros… trazem ali as marcas.”   

1ª Leitura | Ex 34, 4b-6. 8-9 

«O Senhor, o Senhor é um Deus clemente e compassivo.» 

Salmo Responsorial | Dan 3, 52.53-54.55acd-56 

Digno é o Senhor de louvor e de glória para sempre. 

2ª Leitura | 2 Cor 13, 11-13 

« A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo.» 

Evangelho | Jo 3, 16-18 

« Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que o mundo seja salvo por Ele.» 

 

Oração ensinada pelo Anjo 

aos Pastorinhos de Fátima 

na 3ª aparição 

 na Loca do Cabeço,  

no outono de 1916 
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… para a vida. 
 

 

A Solenidade que hoje celebramos – Santíssima Trindade – não é um convite a 
decifrar o mistério que se esconde por detrás de “um Deus em três pessoas”; mas é 
um convite a contemplar o Deus que é amor, que é família, que é comunidade e que 
criou os homens para os fazer comungar nesse mistério de amor. 

Na primeira leitura, o Deus da comunhão e da aliança, apostado em estabelecer laços 
familiares com o homem, auto-apresenta-Se: Ele é clemente e compassivo, lento para a ira e 
rico de misericórdia. De resto, Israel é convidado a descobrir e a comprometer-se com esse 
Deus que é sempre fiel aos seus compromissos e solidário com todos aqueles que d’Ele 
necessitam. A questão essencial é esta: Deus ama o seu Povo e cuida dele com bondade e 
ternura. A sua misericórdia é ilimitada e, aconteça o que acontecer, irá sempre triunfar. Israel 
pode estar tranquilo e confiante, pois Jahwéh, o Deus do amor e da misericórdia, garante a sua 
eterna fidelidade a esses atributos que caracterizam o seu ser. 

Na segunda leitura, Paulo expressa, a realidade de um Deus que é comunhão, que é família 
e que pretende atrair os homens para essa dinâmica de amor. Paulo pede-lhes a comunidade 
de Corinto que sejam alegres; que procurem, sem desistir, chegar à perfeição; e que, nas 
relações fraternas, se animem mutuamente, tenham os mesmos sentimentos e vivam em paz.  

No Evangelho, João convida-nos a contemplar um Deus cujo amor pelos homens é tão 
grande, a ponto de enviar ao mundo o seu Filho único; e Jesus, o Filho, cumprindo o plano do 
Pai, fez da sua vida um dom total, até à morte na cruz, a fim de oferecer aos homens a vida 
definitiva. Nesta fantástica história de amor (que vai até ao dom da vida do Filho único e 
amado), plasma-se a grandeza do coração de Deus. A cruz é o último acto de uma vida vivida 
no amor, na doação, na entrega. Ora, esse Homem é o “Filho único” de Deus. A cruz é, 
portanto, a expressão suprema do amor de Deus pelos homens. O incomensurável amor de 
Deus por essa humanidade a quem Ele quer oferecer a salvação. O objectivo de Deus ao enviar 
o seu Filho único é libertar os homens do egoísmo, da escravidão, da alienação, da morte, e 
dar-lhes a vida eterna. Com Jesus, o Filho único que morreu na cruz, os homens aprendem que 
a vida definitiva está na obediência aos planos do Pai e no dom da vida aos homens, por amor. 

O Messias não veio com uma missão judicial, nem veio excluir ninguém da salvação. Pelo 
contrário, Ele veio oferecer a todos os homens a vida definitiva, ensinando-os a amar sem 
medida e dando-lhes o Espírito que os transforma em Homens Novos. Reparemos neste facto 
notável: Deus não enviou o seu Filho único ao encontro de homens perfeitos e santos; mas 
enviou o seu Filho único ao encontro de homens pecadores, egoístas, auto-suficientes, a fim 
de lhes apresentar uma nova proposta de vida… E foi o amor de Jesus, bem como o Espírito 
que Jesus deixou, que transformou esses homens egoístas, orgulhosos, auto-suficientes e os 

inseriu numa dinâmica de vida nova e plena.  
 

É este Deus em que eu acredito? É deste Deus que eu dou 
testemunho? Como é que eu respondo ao Deus da “aliança”? Eu 
aceito esta vontade que Ele manifesta de viver em relação de 
comunhão comigo? O que é que eu faço para responder a este 
desafio? 
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Da Palavra… 

 

 

  

 
 

Segunda-feira, 8 18:00 Eucaristia Furtado 

Terça-feira, 9 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:45 Eucaristia Ramirão 

19:30 Eucaristia 
Infias 

Figueiró da Granja 

Quarta-feira, 10  
S. Anjo da Guarda de Portugal – MO - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 11 
 

SANTÍSSIMO 
CORPO E SANGUE 

DE CRISTO 
SOLENIDADE 

9:00 Eucaristia Vila Chã 

9:15 Eucaristia Sobral Pichorro 

9:50 Eucaristia Cortiçô 

10:30 Eucaristia Maceira 
[Largo N. Sra. dos Milagres] 

10:45 Eucaristia Infias 

11:45 Eucaristia 
Fornos de Algodres 

Fuinhas 

14:30 Eucaristia Casal Vasco 

15:30 Eucaristia Algodres 

16:30 Eucaristia Muxagata 

18:00 Eucaristia Figueiró da granja 
[Campo de Futebol] 

Sexta-feira, 12 
18:00 Eucaristia Cortiçô 

18:45 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 Eucaristia Algodres 

Sábado, 13 
S. António de Lisboa, 

presbítero e doutor da Igreja,  
Padroeiro secundário de 

Portugal – FESTA 

16:30  Eucaristia Fornos de Algodres 
[Igreja da Misericórdia] 

18:00 Eucaristia Mata 

19:15 Eucaristia Maceira 

20:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Domingo, 14 
 

XI DOMINGO 
DO 

TEMPO COMUM 

9:00 Eucaristia Cortiçô 

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 Vila Chã  

15:30 Eucaristia Infias 
 

8 a 14 jun | 20 

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

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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