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Nota Pastoral   

Viver  a Esperança na Vida Eterna
Continuação do numero anterior 

Conscientes de que o momento presente continua a ser crítico com o aumento de número 

de contágios e aumento de números de mortes, sabendo que são muitas as pessoas que 

nestes dias vêm de outros lugares e do estrangeiro às suas comunidades para participar na 

visita e na romagem aos cemitérios e rezar pelos seus entes queridos. 

Perante a atual situação de pandemia pedimos a todos os pastores e fiéis que acolham as 

seguintes orientações da Diocese e em comunhão de verdadeira fraternidade, todos sejam 

cumpridores das seguintes normas pastorais: 

Estamos autorizados a celebrar a Eucaristia ou a promover a Celebração da Palavra 

dentro da Igreja ou capela, ao ar livre se o tempo o permitir, no dia 1 de novembro, 

celebração de Todos os Santos, e no dia 2, na Comemoração de Fiéis Defuntos, cumprindo 

sempre as orientações que já assumimos como de ver cívico e boa prática reconhecida à 

Igreja. No final da Eucaristia podemos fazer uma oração de sufrágio por todos os defuntos. 

Exortemos os fiéis a visitarem os cemitérios durante o mês de novembro e rezarem pelos fiéis 

defuntos, evitando sempre os ajuntamentos proibidos por lei. 

Não estamos autorizados a realizar procissões ou romagens aos cemitérios. De acordo 

com a lei, os cemitérios estão sob a tutela da autoridade civil. A celebração da Eucaristia na 

Capela do Cemitério ou qualquer outra celebração comunitária de fé está proibida. 

Aproveitemos as nossas homilias para apresentar o verdadeiro valor e sentido da vida, o 

chamamento de todos à santidade, a beleza da vida eterna, a importância da oração de 

sufrágio pelos fiéis defuntos, o sentido pleno da morte, procurando educar e formar as 

pessoas e os cristãos para o verdadeiro sentido das exéquias, ajudando também os fiéis a 

fazerem de modo sadio e cristão o luto. 

 Espero que a comunhão, na unidade de critérios pastorais e na corresponsabilidade, seja 

assumida por todos. 

Confio a Nossa Senhora do Rosário, a Mãe de Jesus e nossa Mãe, o caminho da Missão 

renovada da Igreja, para que com a oração do terço em família, imploremos o eterno 

descanso de todos os fiéis defuntos. 

Unido aos vossos sentimentos e preocupações pastorais, desejo-vos o maior bem com 

gratidão e estima pessoal. 

 Viseu, 7 de outubro de 2020 

† António Luciano dos Santos Costa, Bispo de Viseu. 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 

Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para deliberar 
sobre a maneira de surpreender Jesus no que dissesse. 
Enviaram-Lhe alguns dos seus discípulos, 
juntamente com os herodianos, e disseram-Lhe: 
«Mestre, sabemos que és sincero  
e que ensinas, segundo a verdade, o caminho de Deus, 
sem Te deixares influenciar por ninguém,  
pois não fazes acepção de pessoas. 
Diz-nos o teu parecer:  
É lícito ou não pagar tributo a César?». 
Jesus, conhecendo a sua malícia, respondeu: 
«Porque Me tentais, hipócritas?  
Mostrai-me a moeda do tributo». 
Eles apresentaram-Lhe um denário, e Jesus perguntou: 
«De quem é esta imagem e esta inscrição?». 
Eles responderam:  
«De César». 
Disse-lhes Jesus: 
«Então, daí a César o que é de César  
e a Deus o que é de Deus». 
  

1ª Leitura | Is 45, 1.4-6 

«Tomei Ciro pela mão direita para subjugar diante dele as nações.» 

Salmo Responsorial | Sl 95 (96) 

Aclamai a glória e o poder do Senhor. 

2ª Leitura | 1 Tes 1, 1-5b 

«Recordamos a vossa fé, caridade e esperança.» 

Evangelho | Mt 22, 15-21 

«Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 29º Domingo do Tempo Comum convida-nos a reflectir acerca da 
forma como devemos equacionar a relação entre as realidades de Deus e as 
realidades do mundo. Diz-nos que Deus é a nossa prioridade e que é a Ele que 
devemos subordinar toda a nossa existência; mas avisa-nos também que Deus nos 
convoca a um compromisso efectivo com a construção do mundo. 

A primeira leitura sugere que Deus é o verdadeiro Senhor da história e que é Ele quem 
conduz a caminhada do seu Povo rumo à felicidade e à realização plena. Os homens que actuam 
e intervêm na história são apenas os instrumentos de que Deus se serve para concretizar os seus 
projectos de salvação. Portanto, Deus escolheu Ciro, derramou sobre ele o seu Espírito e 
concedeu-lhe a insígnia do poder para que ele, desempenhando a sua missão real, se tornasse o 
instrumento de Deus no mundo. Ciro foi designado por Deus para “subjugar as nações”, “fazer 
cair as armas das cinturas dos reis”, “abrir as portas à sua frente sem que nenhuma lhe seja 
fechada”. Essa missão deve concretizar-se em benefício do Povo de Deus: foi Deus que chamou 
Ciro “pelo nome”, lhe deu “um título glorioso”. 

A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de uma comunidade cristã que colocou Deus no 
centro do seu caminho e que, apesar das dificuldades, se comprometeu de forma corajosa com 
os valores e os esquemas de Deus. Eleita por Deus para ser sua testemunha no meio do mundo, 
vive ancorada numa fé activa, numa caridade esforçada e numa esperança inabalável. A “fé 
activa” traduz a realidade de uma adesão ao Evangelho que não se manifesta só em palavras, 
mas também em atitudes concretas de conversão e de transformação; a “caridade esforçada” dá 
conta de um amor que não é teórico mas é efectivo, e que se traduz em gestos de entrega, de 
partilha, de doação; e a “esperança firme” define essa confiança inabalável dos tessalonicenses 
em Deus e na vida nova que Ele reserva àqueles que O amam, confiança que, nem a hostilidade 
do mundo, nem as dificuldades da vida conseguem deitar por terra. 

O Evangelho ensina que o homem, sem deixar de cumprir as suas obrigações com a 
comunidade em que está inserido, pertence a Deus e deve entregar toda a sua existência nas 
mãos de Deus. Tudo o resto deve ser relativizado, inclusive a submissão ao poder político. 

Confrontado com a questão, Jesus convidou os seus interlocutores a mostrar a moeda do 
imposto e a reconhecerem a imagem gravada na moeda (a imagem de César). Depois, Jesus 
concluiu: “dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus”. O que é que esta afirmação 
significa? Significa uma espécie de repartição equitativa das obrigações do homem entre o poder 
político e o poder religioso? Provavelmente, Jesus quis sugerir que o homem não pode nem deve 
alhear-se das suas obrigações para com a comunidade em que está integrado. Em qualquer 
circunstância, ele deve ser um cidadão exemplar e contribuir para o bem comum. A isso, chama-
se “dar a César o que é de César”. No entanto, o que é mais importante é que o homem 
reconheça a Deus como o seu único senhor.  

Na abordagem de Jesus, a questão deixa de ser uma 
simples discussão acerca do pagamento ou do não 
pagamento de um imposto, para se tornar um apelo a 
que o homem reconheça Deus como o seu senhor e 
realize a sua vocação essencial de entrega a Deus.  
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Da Palavra… 

 

 

 
 
 
 

Segunda-feira, 19  9:30 Exposição do Santíssimo e Confissões Fornos de Algodres 

Terça-feira, 20  
17:30 Eucaristia Fornos de Algodres 

10:00 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 21  18:30 Eucaristia Sobral Pichorro 

Quinta-feira, 22   
18:30 Eucaristia Rancosinho 

19:30 Eucaristia (Cláudio e Marco) Fornos de Algodres 

Sexta-feira, 23 

18:00 Eucaristia Casal Vasco 

19:00 Eucaristia Algodres 

19:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 24 
16:30 Eucaristia 

Fornos de Algodres 
[Igreja da Misericórdia] 

18:00 
Eucaristia Furtado 

Eucaristia Mata 

19:00 Eucaristia Ramirão 

19:15 Eucaristia Maceira 

20:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Domingo, 25 
 

XXX DOMINGO  
DO 

TEMPO COMUM  

9:00 Eucaristia Cortiçô  

9:15 Eucaristia Fuinhas 

9:50 Eucaristia Algodres  

10:30 
Eucaristia  Muxagata 

Celebração da Palavra Sobral Pichorro  

10:45 Eucaristia Infias 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres  

Eucaristia Figueiró da Granja 

14:00 Eucaristia Vila Chã 

15:00 Eucaristia Casal Vasco 
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Contactos dos Párocos: P.
e
 Jorge Luís – 93 464 53 25; P.

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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