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Bispo de Viseu faz duplo apelo aos pais para 

inscreverem os filhos na catequese e nas 

aulas de Religião e Moral Católica 

O bispo de Viseu fez esta semana “dois apelos” aos 

pais e encarregados de educação na diocese para 

inscreverem os filhos na catequese paroquial e na 

disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica 

(EMRC). 

“Nestes dias de matrícula dos vossos filhos na Escola 

não deixeis de os inscrever nas Aulas de Religião e 

Moral Católica, pois elas são importantes e 

estruturantes para a formação integral dos vossos 

filhos”, explica D. António Luciano. 

Numa nota publicada, no dia 3, no sítio online da diocese, o responsável 

católico pede aos pais que cuidem dos filhos no presente “com qualidade 

humana ética, cívica e espiritual” para o futuro, “que será a pertença a um 

mundo renovado”. 

O segundo apelo, que é também uma “preocupação” para o bispo de Viseu, é 

que os pais inscrevam os filhos na catequese paroquial, sem deixarem “de ser os 

primeiros catequistas”. 

Na nota ‘O mundo precisa do Testemunho da Fé – O testemunho dos Santos 

Apóstolos Pedro e Paulo enriquece, ilumina e fortalece a vida da Igreja’, o bispo 

de Viseu questiona-se sobre o lugar do “dom da vocação” no mundo hoje. 

D. António Luciano assinala que em tempo de pandemia toda a pastoral da 

Igreja, “porque deve ser vocacional, há-de continuar a propor aos jovens a 

radicalidade da vocação” e explica que hoje “Deus continua a chamar”. 

“A dinâmica do chamamento e o projecto de uma pastoral vocacional hoje é 

sempre algo de actual. Os verbos a utilizar são os mesmos: chamar, propor, 

apontar um ideal de vida, um projecto de realização pessoal”, acrescenta, sobre 

o objectivo de toda a pastoral vocacional e eclesial.           (continua na próxima página) 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 

Naquele tempo, Jesus exclamou: «Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, 
porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes 
e as revelaste aos pequeninos. 
Sim, Pai, Eu Te bendigo, 
porque assim foi do teu agrado. 
Tudo Me foi dado por meu Pai. 
Ninguém conhece o Filho senão o Pai  
e ninguém conhece o Pai senão o Filho 
e aquele a quem o Filho o quiser revelar. 
Vinde a Mim, todos os que andais cansados e oprimidos, 
e Eu vos aliviarei. 
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de Mim, 
que sou manso e humilde de coração, 
e encontrareis descanso para as vossas almas. 
Porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve». 
Continuação da primeira página 

Para o bispo de Viseu a crise vocacional da Igreja, “tantas vezes apontada 

pela diminuição da natalidade”, assenta numa “sociedade consumista, 

hedonista, ateia, descartável, pragmática, sem valores e princípios orientadores, 

sem líderes na família, na escola, na Igreja, na sociedade”. 

Na nota publicada online, o bispo de Viseu observa o tempo em que se vive 

hoje, “e mesmo dentro da própria Igreja”, é um período de “muitos ruídos”, por 

isso é necessário cultivar uma “pastoral de escuta, de disponibilidade, de 

resposta generosa, de compromisso assumido e de fidelidade provada”. 

Neste contexto, D. António Luciano alerta para “o problema da ecologia 

global do planeta e de uma economia que não mate”, expressões do Papa 

Francisco, que são “discutidas por todos, mas não assumidas numa vida de 

entrega”. 
In Agência Ecclesia  

1ª Leitura | Zac 9, 9-10 

«Eis o teu Rei que vem ao teu encontro, humildemente...» 

Salmo Responsorial | Sl 144 (145) 

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

2ª Leitura | Rom 8, 9.11-13 

«Se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis.» 

Evangelho | Mt 11, 25-30 

«Sou manso e humilde de coração.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia deste domingo garante-nos que Deus não Se revela na arrogância, no 
orgulho, na prepotência, mas sim na simplicidade, na humildade, na pobreza, na 
pequenez. 

A primeira leitura, o profeta Zacarias descreve o regresso do rei vitorioso a Jerusalém. A 
cidade é convidada a alegrar-se e regozijar-se pois o seu rei, “justo e salvador”, chegou. A 
entrada triunfal desse rei justo e vitorioso é, no entanto, humilde e pacífica: ele não cavalgará 
um cavalo de guerra (símbolo do militarismo), mas um “jumentinho, filho de uma jumenta”. A 
atitude deste “rei” contrasta claramente com as exibições de força, de poder, de agressividade 
dos grandes do mundo… No entanto, paradoxalmente, este “rei” humilde e pacífico terá a 
força para destruir a guerra e para proclamar a paz universal. 

Na segunda leitura, Paulo convida os crentes, comprometidos com Jesus desde o dia do 
Baptismo, a viverem “segundo o Espírito” e não “segundo a carne”. A vida “segundo a carne” é 
a vida daqueles que se instalam no egoísmo, orgulho e auto-suficiência; a vida “segundo o 
Espírito” é a vida daqueles que aceitam acolher as propostas de Deus. Jesus, o Deus/Homem, 
gastou a vida a cumprir o projecto do Pai de dar vida ao homem. A sua acção acabou na morte 
na cruz, mas não foi o “fim da linha”: o Espírito de Deus, presente em Jesus, ressuscitou-O. 
Ora, Jesus ofereceu aos seus discípulos o mesmo Espírito. Os discípulos têm de estar 
conscientes de que, se viverem como Jesus e se fizerem da vida um dom a Deus e aos irmãos, 
receberão essa mesma vida nova e definitiva que o Espírito deu a Jesus. Paulo convida os 
cristãos a tirarem as conclusões práticas desta realidade: se viverem “segundo a carne”, 
morrerão (isto é, não encontrarão a vida definitiva); mas se viverem segundo o Espírito, 
ressuscitarão para a vida nova. 

No Evangelho, Jesus louva o Pai porque a proposta de salvação que Deus faz aos homens, e 
que foi rejeitada pelos “sábios e inteligentes”, encontrou acolhimento no coração dos 
“pequeninos”. Os “grandes”, instalados no seu orgulho e auto-suficiência, que são certamente 
esses “fariseus” e “doutores da Lei”, não têm tempo nem disponibilidade para os desafios de 
Deus; mas os “pequenos”, na sua pobreza e simplicidade, estão sempre disponíveis para 
acolher a novidade libertadora de Deus. Os “pequeninos” são os discípulos, os primeiros a 
responder positivamente à oferta do “Reino”; e são também esses pobres e marginalizados 
que Jesus encontrava todos os dias pelos caminhos da Galileia, considerados malditos pela Lei, 
mas que acolhiam com alegria a proposta libertadora de Jesus. 

Finalmente, surge um convite a ir ao encontro de Jesus e a aceitar a sua proposta: “vinde a 
Mim”; “tomai sobre vós o meu jugo…”. A sua proposta de libertação plena dirige-se aos 
doentes, aos pecadores, ao povo simples do país, a todos aqueles que a Lei exclui e amaldiçoa. 
Jesus garante-lhes que Deus não os exclui nem amaldiçoa e convida-os a integrar o mundo 

novo do “Reino”. É nessa nova dinâmica proposta por Jesus que eles 
encontrarão a alegria e a felicidade que a Lei recusa dar-lhes.  
Empenho-me A proposta do “Reino” será uma proposta reservada a uma 
classe de pobres, os débeis, os marginalizados em detrimento dos ricos, os 
poderosos, os da “situação”? Não. A proposta do “Reino” destina-se a 
todos os homens e mulheres, sem excepção… 
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Da Palavra… 

 

 
 

 

  

 

Segunda-feira, 6 - - - - - - - - - 

Terça-feira, 7 
18:00 Eucaristia Fornos de Algodres  

18:45 Eucaristia Rancosinho 
19:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 8  - - - - - - - - - 

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

Sexta-feira, 10 

18:00 Eucaristia Furtado 

18:45 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 
Eucaristia Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 11  
S. Bento, Abade, Padroeiro 

da Europa – FESTA 

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

18:00 Eucaristia Mata 
19:00 Eucaristia Ramirão 

19:15 Eucaristia Maceira 

Domingo, 12 
 

XV DOMINGO 
DO 

TEMPO COMUM 

9:00 Eucaristia Cortiçô  

9:15 Eucaristia Muxagata  
9:50 Eucaristia Algodres 

10:30 Eucaristia Fuinhas  
10:45 Eucaristia Casal Vasco 

11:45 Eucaristia  
Fornos de Algodres 
Sobral Pichorro 

14:30 Eucaristia Vila Chã 
15:30 Eucaristia Infias 

18:00 Eucaristia 
Figueiró da Granja 
(Campo de Futebol) 

 

6 a 12 jul | 20 

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