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Orientações Pastorais  

Aos pastores e ao povo de Deus: 

Louvemos a Deus na provação, no desejo de um maior bem e de saúde para todos. Na 

adversidade, digamos: “Graças sejam dadas a Deus, que nos faz participar do seu triunfo 

em Cristo e que, através de nós, espalha o perfume do seu conhecimento no mundo 

inteiro. De facto, diante de Deus nós somos o bom perfume de Cristo…!” (2 Cor 2, 14-15a). 

Conscientes do agravamento da situação pandémica actual, queremos continuar a 

alimentar a esperança, cooperando na solução do problema sanitário, com sentido de 

responsabilidade social. Com todo o empenho e determinação, somos chamados a fazer o 

que estiver ao nosso alcance para que a celebração da fé não seja um obstáculo, mas 

uma ajuda. 

Considerando as orientações emanadas pelo Conselho de Ministros para o 

confinamento que hoje se inicia, continuaremos com a celebração da Eucaristia, segundo 

as orientações da Conferência Episcopal Portuguesa, de 8 de maio de 2020, tendo 

presentes também os acrescentos dados para a realidade da nossa Diocese, na Nota Pastoral de 21 de Maio de 2020: 

“Alimentar a Esperança na Co-responsabilidade”. 

Quanto à celebração das Exéquias, cumpra-se o previsto no ponto 4.8 da referida Nota Pastoral: “A celebração dos 

funerais, até novas orientações, continua a realizar-se exclusivamente no cemitério, com o melhor cuidado pastoral…”. 

Cuidemos dos que sofrem e estão de luto, e rezemos pelos que partiram, implorando para eles os méritos do Mistério 

Pascal de Cristo. 

“Outras celebrações, como Baptismos, Crismas e Matrimónios, devem ser suspensas ou adiadas para momento mais 

oportuno, quando a situação sanitária o permitir. A catequese continuará em regime presencial onde for possível observar 

as exigências sanitárias; de contrário, pode ser por via digital ou cancelada. Recomendamos ainda que outras actividades 

pastorais se realizem de modo digital ou sejam adiadas” (Comunicado da CEP, 14 de Janeiro de 2021). Pelo bem maior que é 

a saúde pública, algumas actividades podem ser adiadas ou suspensas, depois de feito o conveniente discernimento. 

Saibamos agir com prudência, contribuindo para o bem comum, num compromisso solidário com o esforço de todos, 

abrindo-nos à esperança e confiando sempre no Deus clemente e misericordioso que invocamos. 

Imploremos, com a nossa oração, a protecção da Bem-Aventurada Virgem Maria, Saúde dos Enfermos, e a sua 

intercessão para que a pandemia chegue ao seu fim, de modo que todos possamos superar, com esperança e crescimento 

interior, esta provação. 

Viseu, 15 de Janeiro de 2021. 

† António Luciano dos Santos Costa, Bispo de Viseu.  



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO 
 

Naquele tempo, 

estava João Baptista com dois dos seus discípulos 

e, vendo Jesus que passava, disse: 

«Eis o Cordeiro de Deus». 

Os dois discípulos  

ouviram-no dizer aquelas palavras 

e seguiram Jesus. 

Entretanto, Jesus voltou-Se; 

e, ao ver que O seguiam, disse-lhes:  

«Que procurais?». 

Eles responderam: 

«Rabi – que quer dizer ‘Mestre’ – onde moras?». 

Disse-lhes Jesus:  

«Vinde ver». 

Eles foram ver onde morava 

e ficaram com Ele nesse dia. 

Era por volta das quatro horas da tarde. 

André, irmão de Simão Pedro, 

foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. 

Foi procurar primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: 

«Encontrámos o Messias» – que quer dizer ‘Cristo’ –;  

e levou-o a Jesus. 

Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: 

«Tu és Simão, filho de João. 

Chamar-te-ás Cefas» – que quer dizer ‘Pedro’. 

  

1ª Leitura | 1 Sam 3, 3b-10.19 

«Falai, Senhor, que o vosso servo escuta.» 

Salmo Responsorial | Sl 39 (40) 

Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. 

2ª Leitura | 1 Cor 6, 13c-15a.17-20 

«Os vossos corpos são membros de Cristo.» 

Evangelho | Jo 1, 35-42 

«Foram ver onde morava e ficaram com Ele.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 2º Domingo do Tempo Comum propõe-nos uma reflexão sobre a 

disponibilidade para acolher os desafios de Deus e para seguir Jesus. 

A primeira leitura apresenta-nos a história do chamamento de Samuel. O chamamento é 
sempre uma iniciativa de Deus, que vem ao encontro do homem e chama-o pelo nome. Ao 
homem é pedido que se coloque numa atitude de total disponibilidade para escutar a voz e os 
desafios de Deus. Deus dirige-Se a Samuel enquanto este estava deitado, presumivelmente, 
durante a noite. É o momento do silêncio, da tranquilidade e da calma, quando a algazarra, o 
barulho e a confusão se calaram. Isto sugere que a voz de Deus se torna mais facilmente 
perceptível no silêncio, quando o coração e a mente do homem abandonaram a preocupação 
com os problemas do dia-a-dia e estão mais livres e disponíveis para escutar os apelos e os 
desafios de Deus. 

Na segunda leitura, Paulo convida os cristãos de Corinto a viverem de forma coerente com 
o chamamento que Deus lhes fez. No crente que vive em comunhão com Cristo deve 
manifestar-se sempre a vida nova de Deus. Aplicado ao domínio da vivência da sexualidade, 
um dos campos onde as falhas dos cristãos de Corinto eram mais notórias, isto significa que 
certas atitudes e hábitos desordenados devem ser totalmente banidos da vida do cristão. A 
questão fundamental, para Paulo, é esta: pelo Baptismo, o cristão torna-se membro de Cristo e 
forma com ele um único corpo. A partir desse momento, os pensamentos, as palavras, as 
atitudes do cristão devem ser os de Cristo e devem testemunhar, diante do mundo, o próprio 
Cristo. 

O Evangelho descreve o encontro de Jesus com os seus primeiros discípulos. Quem é 
“discípulo” de Jesus? Quem pode integrar a comunidade de Jesus? Na perspectiva de João, o 
discípulo é aquele que é capaz de reconhecer no Jesus que passa o Messias libertador, que 
está disponível para seguir Jesus no caminho do amor e da entrega, que aceita o convite de 
Jesus para entrar na sua casa e para viver em comunhão com Ele, que é capaz de testemunhar 
Jesus e de anunciá-l’O aos outros irmãos. 

Num primeiro momento, o quadro situa-nos junto do rio Jordão. Os primeiros personagens 
em cena são João e os seus discípulos, isto é, homens que tinham escutado o anúncio de João 
e recebido o seu baptismo, símbolo da ruptura com a “vida velha” e de adesão ao Messias 
esperado. Entretanto, apareceu Jesus. João viu Jesus “que passava” e indicou-O aos seus 
discípulos, dizendo: “eis o cordeiro de Deus”. Depois da declaração de João, os discípulos 
reconhecem em Jesus o Messias com uma proposta de vida verdadeira e seguem-n’O, 
caminham atrás de Jesus, percorrem o mesmo caminho de amor e de entrega que Ele 
percorreu, adoptam os mesmos objectivos de Jesus e colaboram com Ele na missão.  

A reacção dos discípulos é imediata. Não há tempo para dúvidas, para desculpas, para 
considerações que adiem a decisão, para pedidos de explicação, para procura de garantias… 
Eles, simplesmente, “seguem” Jesus. Os discípulos aceitam o convite e fazem a experiência da 
partilha da vida com Jesus. Essa experiência convence-os a ficar com Jesus. Nasce, assim, a 
comunidade do Messias, a comunidade da nova aliança, a comunidade daqueles que 
encontram Jesus que passa, procuram n’Ele a verdadeira vida e a verdadeira liberdade, 
identificam-se com Ele, aceitam segui-l’O no seu caminho de amor.  

Aos Domingos, das 9h às 10h, na Rádio Imagem (87.6 FM) o programa “DIA DO SENHOR”  



Da Palavra… 

 

 
 

Segunda-feira, 18 
17:00 Eucaristia Cortiçô 

18:00 Eucaristia Rancosinho 

Terça-feira, 19 
17:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

17:45 Eucaristia Ramirão 

18:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 20 - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 21 
S. Inês, virgem e mártir – MO - - - - - - - - - 

Sexta-feira, 22 

17:00 Eucaristia Casal Vasco 

18:00 Eucaristia Algodres 

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

Sábado, 23 
16:30  Eucaristia 

Fornos de Algodres 
{Igreja da Misericórdia} 

17:00 Eucaristia Mata 

18:00 Eucaristia Furtado 

Domingo, 24 
 

III DOMINGO 
DO 

TEMPO COMUM 

9:00 
Eucaristia Cortiçô  

Celebração da Palavra Vila Chã 

9:50 Eucaristia  Casal Vasco 

10:15 Celebração da Palavra Infias  

10:30 
Eucaristia Muxagata 

Celebração da Palavra Sobral Pichorro 

10:45 Eucaristia  Algodres 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia * Figueiró da Granja 

14:30 Eucaristia em honra de S. Sebastião Ramirão 

15:00 Eucaristia em honra de S. Sebastião Maceira 

16:15 Eucaristia Fuinhas 

* Caso a situação epidemiológica esteja controlada 
 

 

 

  

18 a 24 jan |  21  

Contactos dos Párocos: P.
e
 Jorge Luís – 96 109 72 66; P.

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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