
 

 

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  #12 6  

Unidade Pastoral de  

Fornos de Algodres 
Ano C | Tempo Pascal 

2º Domingo da Páscoa 

 

 
A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Fornos de Algodres, 

no âmbito das actividades desenvolvidas a propósito de ABRIL- MÊS DA 

PREVENÇÃO DOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA, vai promover a criação 

de um LAÇO HUMANO que terá lugar no dia 30 de Abril (terça-feira), 

pelas 14h junto à Câmara Municipal de Fornos de Algodres.  

A iniciativa, de âmbito nacional, ocorrerá em todo o país àquela hora, e 

visa chamar a atenção para os maus-tratos a que tantas crianças e jovens 

continuam sujeitos. 

Assim, convida-se toda a população a participar na iniciativa, pedindo-

se aos participantes, que na ocasião, se vistam de azul, ou que, pelo 

menos, usem uma peça de roupa daquela cor. 

Participe! Não fique indiferente! Faça desta causa uma causa sua.  

Em nome das crianças e dos jovens, bem-haja! 

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Fornos de Algodres 



Da Palavra… 

 

EVAN GE LH O  D E NO S SO  SE NH O R  JE SU S CRIS TO  S EG UNDO  SÃO  JO ÃO  

Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da 

casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, 

colocou-Se no meio deles e disse-lhes: 

«A paz esteja convosco». 

Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria 

ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo:  

«A paz esteja convosco.  

Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós». 

Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: 

«Recebei o Espírito Santo: àqueles a quem perdoardes os pecados  

ser-lhe-ão perdoados; e àqueles a quem os retiverdes serão retidos». 

Tomé, um dos Doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio 

Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: 

«Vimos o Senhor». 

Mas ele respondeu-lhes: 

«Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo  

no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei». 

Oito dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. 

Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-Se no meio deles e disse: 

«A paz esteja convosco». 

Depois disse a Tomé:  

«Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos;  

aproxima a tua mão e mete-a no meu lado;  

e não sejas incrédulo, mas crente». 

Tomé respondeu-Lhe: «Meu Senhor e meu Deus!» 

Disse-lhe Jesus: 

«Porque Me viste acreditaste: felizes os que acreditam sem terem visto». 

Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, 

que não estão escritos neste livro. 

Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de 

Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome.     

1ª Leitura | Actos 5, 12-16 

«Cada vez mais gente aderia ao Senhor pela fé, uma multidão de homens e mulheres.» 

Salmo Responsorial | Sl 117 (118) 

Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. 

2ª Leitura | Ap 1, 9-11a.12-13.17-19 

«Estive morto, mas eis-Me vivo pelos séculos dos séculos.» 

Evangelho | Jo 20, 19-31 

«Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, veio Jesus, e disse-lhes: «A paz esteja convosco.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia deste Domingo põe em relevo o papel da comunidade cristã como espaço 
privilegiado onde se processa o encontro com Jesus ressuscitado. 

A primeira leitura sugere que a comunidade cristã continua no mundo a missão salvadora e 
libertadora de Jesus; e quando ela é capaz de o fazer, está a dar testemunho desse Cristo vivo 
que continua a apresentar uma proposta de redenção para os homens. A primeira frase da 
leitura apresenta o tema: “pelas mãos dos apóstolos realizavam-se muitos milagres e prodígios 
entre o povo”, não se trata de uma reportagem fotográfica de acontecimentos, mas de um 
resumo teológico; e que Lucas vê uma continuidade entre a missão de Jesus e a missão da 
comunidade cristã. 

A segunda leitura insiste na centralidade de Jesus como referência fundamental da 
comunidade cristã: apresenta-O a caminhar lado a lado com a sua Igreja nos caminhos da história 
e sugere que é n’Ele que a comunidade encontra a força para caminhar e para vencer as forças 
que se opõem à vida nova de Deus. O “Filho do Homem” que é apresentado pelo texto de hoje 
como o Senhor que preside à sua Igreja e que caminha no meio dela e com ela; está revestido de 
dignidade sacerdotal e possui dignidade real. Sobretudo, Ele é o Cristo do mistério pascal: esteve 
morto, voltou à vida e é agora o Senhor da vida que derrotou a morte. A história começa e acaba 
n’Ele. Por isso, os cristãos nada terão a temer. 

O Evangelho sublinha a ideia de que Jesus vivo e ressuscitado é o centro da comunidade 
cristã; é à volta d’Ele que a comunidade se estrutura e é d’Ele que ela recebe a vida que a anima 
e que lhe permite enfrentar as dificuldades e as perseguições. Por outro lado, é na vida da 
comunidade (na sua liturgia, no seu amor, no seu testemunho) que os homens encontram as 
provas de que Jesus está vivo. 

O texto que nos é proposto divide-se em duas partes bem distintas. Na primeira parte, 
descreve-se uma “aparição” de Jesus aos discípulos. Depois de sugerir a sit uação de insegurança 
e fragilidade que dominava a comunidade, o autor apresenta Jesus “no centro” da comunidade. 
Ao aparecer “no meio deles”, Jesus assume-Se como ponto de referência, factor de unidade, a 
videira à volta da qual se enxertam os ramos. Depois, Jesus revela a sua “identidade”: nas mãos e 
no lado trespassado, estão os sinais do seu amor e da sua entrega. É nesses sinais de amor e 
doação que a comunidade reconhece Jesus vivo e presente no seu meio.  

Agora, os discípulos possuem o Espírito, a vida de Deus, para poderem, como Jesus, dar-se 
generosamente aos outros. É este Espírito que constitui e anima a comunidade. Os discípulos são 
enviados a prolongar o oferecimento de vida que o Pai apresenta à humanidade em Jesus. Quem 
aceitar essa proposta de vida, será integrado na comunidade; quem a rejeitar, ficará à margem 
da comunidade. 

 

«Se não vir…» É difícil confiar! Acreditar na palavra dos nossos irmãos que testemunham 

o seu encontro com o Ressuscitado… Somos muitas vezes iguais a Tomé nas 

nossas recusas em acreditar… E se decidíssemos ir ao encontro de um 

irmão, de um grupo, para partilhar as nossas questões, as nossas 
convicções, e avançar juntos numa fé alimentada pela Palavra do 

Ressuscitado, fazendo crescer a paz… Importante é abrir o coração e recomeçar… 



Da Palavra… 

 

  

 
 

 
Segunda-feira, 29 - - - - - - - - - 

Terça-feira, 30 - - - - - - - - - 
Quarta-feira, 1 - - - - - - - - - 
Quinta-feira, 2 - - - - - - - - - 
Sexta-feira, 3 19:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 4 

16:30 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:00 
Eucaristia Mata 
Eucaristia Vila Chã 

19:00 Eucaristia Fuinhas 

Domingo, 5 
 

DOMINGO III  
DA PÁSCOA 

  
Dia da Mãe 

9:00 Eucaristia Cortiçô 
9:15 Eucaristia Maceira 
9:50 Eucaristia Infias 

10:00 Celebração da Palavra  Sobral Pichorro  
10:30 Eucaristia Muxagata 
10:45 Eucaristia Casal Vasco  

11:45 Eucaristia 
Fornos de Algodres  
Figueiró da Granja 

14:30 Eucaristia Algodres 
15:00 Via Lucis (Caminho da Luz) Fuinhas 

 

 Há uma devoção popular com tradição desde a idade média, que é o Via 

Crucis (Caminho da CRUZ). Nele se percorrem os momentos mais 

importantes da Paixão e Morte de Cristo: desde a oração no horto até a 

sepultura de seu corpo. Mas esta é a primeira parte de uma história que não 

acaba no sepulcro, nem sequer na manhã da Ressurreição, mas se estende até 

a efusão do Espírito Santo e à sua actuação maravilhosa. 

Desde o Domingo de Páscoa até o de Pentecostes decorrem cinquenta dias 

cheios de acontecimentos, inesquecíveis e transcendentais, que os discípulos de 

Jesus viveram intensamente, com uma gratidão e uma satisfação inimaginável. 

Do mesmo modo que as etapas de Jesus a caminho do Calvário se 

converteram em oração, queremos seguir também Jesus no seu caminho de 

glória. Este é o sentido último da Via Lucis (Caminho da LUZ), um convite 

para meditar a etapa final da passagem de Jesus pela terra. 

O Caminho da Luz é uma devoção que pode complementar o Caminho da Cruz. Nele se percorrem 

catorze estações com Cristo triunfante desde a Ressurreição até Pentecostes, seguindo os relatos 

evangélicos. Incluímos também a vinda do Espírito Santo porque, como diz o Catecismo da Igreja 

Católica: “No dia de Pentecostes, ao termo das sete semanas pascais, a Páscoa de Cristo consuma-se 

com a efusão do Espírito Santo que se manifesta, dá e comunica como Pessoa divina” (n.731). 

A devoção ao Caminho da Luz (Via Lucis) recomenda-se no Tempo Pascal e todos os domingos do 

ano que estão muito estreitamente vinculados a Cristo ressuscitado.   

29 abr a 5 mai  | 19 

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