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BO L ET I M   
DO M I N I C A L  #125  

Unidade Pastoral de  

Fornos de Algodres 
Ano C  

Domingo de Páscoa 

 

V I V A M O S  C O M  A L E G R I A  E  P A Z  

I N T E R I O R  E S T A  P Á S C O A !  
 

Sigamos os passos de Jesus… Ele deixou-
nos o exemplo. 

Vivamos com fé, alegria, esperança e 
confiança o Tríduo Pascal. Encontremo-nos 
com Jesus na Eucaristia, que no Sagrado 

Banquete se dá como alimento a cada um de nós. Demos testemunho do 
Seu Mandamento Novo, “lavemos os pés uns aos outros”, sirvamos a 
todos, principalmente as crianças, os jovens, as famílias, os pobres, os 
doentes, os marginalizados, os deslocados, os migrantes, os emigrantes e 
todas as pessoas de boa vontade. Levemos ao mundo de hoje a mensagem 
de Jesus: amemo-nos uns aos outros de todo o coração e com toda a 
alegria pascal. 

Olhemos para Jesus que na Cruz morreu por nós e digamos sempre: 
Obrigado, Senhor, pela tua entrega na cruz por mim e pela humanidade. 
Que eu dê exemplo de tão grande graça recebida. 

Saibamos, na contemplação do “Sepulcro Vazio”, rezar e fazer silêncio 
fecundo e operante para a vida da Igreja e da Humanidade. 

Que na alegria da Vigília Pascal e na vida nova florida do Domingo de 
Páscoa façamos o verdadeiro encontro com Cristo Ressuscitado. 

O vosso Bispo deseja, a todos os Diocesanos de Viseu e a todas as 
pessoas de boa vontade, Santas Festas de Páscoa na comunhão e unidade 
das famílias e de todos aqueles que conviverem e passarem convosco estes 
dias festivos.  

Em Cristo Jesus, o Ressuscitado, Boas Festas! Aleluia! Aleluia! 
+ António Luciano dos Santos Costa, Bispo de Viseu  



Da Palavra… 

 

 

EV A N GE LH O  D E NO S S O  SEN H O R  JE S U S  CR I S TO  S E GU N D O  S ÃO  JO ÃO  

No primeiro dia da semana, 

Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro 

e viu a pedra retirada do sepulcro. 

Correu então e foi ter com Simão Pedro 

e com o discípulo predilecto de Jesus e disse-lhes: 

«Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde O puseram». 

Pedro partiu com o outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. 

Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, 

correndo mais depressa do que Pedro, 

e chegou primeiro ao sepulcro. 

Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. 

Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira. 

Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão 

e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, 

não com as ligaduras,  

mas enrolado à parte. 

Entrou também o outro 

 discípulo que chegara 

 primeiro ao sepulcro: 

viu e acreditou. 

Na verdade, ainda não 

 tinham entendido a 

 Escritura, 

segundo a qual  

Jesus devia ressuscitar  

dos mortos.     

Inte rio r do San to Sepulcro :  

Pedra onde fo i deposi tado o corpo de Jesus  

1ª Leitura | Act 10, 34a, 37-43 

«Comemos e bebemos com Ele, depois de ter ressuscitado dos mortos.» 

Salmo Responsorial | Sl 117 (118) 

Este é o dia que o Senhor fez: exultemos e cantemos de alegria. 

2ª Leitura | Col 3, 1-4 

«Aspirai às coisas do alto, onde está Cristo.» 

Evangelho | Jo 20, 1-9 

«Ele tinha de ressuscitar dos mortos.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia deste domingo celebra a RESSURREIÇÃO e garante-nos que a vida em plenitude 
resulta de uma existência feita dom e serviço em favor dos irmãos. A ressurreição de Cristo é 
o exemplo concreto que confirma tudo isto. 

A primeira leitura apresenta o exemplo de Cristo que “passou pelo mundo fazendo o 
bem” e que, por amor, Se deu até à morte; por isso, Deus ressuscitou-O. Os discípulos, 
testemunhas desta dinâmica, devem anunciar este “caminho” a todos os homens. Repare-se 
como a ressurreição de Jesus não é apresentada como um facto isolado, mas como o 
culminar de uma vida vivida de um determinado jeito. A radical transformação e 
transfiguração da realidade terrestre de Jesus, a ‘plenitudização’ das suas possibilidades 
humanas e divinas, parece ser o ponto de chegada de uma vida posta ao serviço do projecto 
salvador e libertador de Deus. Por outro lado, esta vida, vivida na entrega e no dom, é uma 
proposta transformadora que, uma vez acolhida, liberta da escravidão do egoísmo e do 
pecado. 

A segunda leitura convida os cristãos, revestidos de Cristo pelo Baptismo, a continuarem 
a sua caminhada de vida nova, até à transformação plena que acontecerá quando, pela 
morte, tivermos ultrapassado a última fronteira da nossa finitude. Enquanto caminhamos ao 
encontro do objectivo último, a nossa vida tem que tender para Cristo. Em concreto, isso 
implica despojarmo-nos do “homem velho” por uma conversão nunca acabada e revestirmo-
nos cada dia mais profundamente da imagem de Cristo, de forma que nos identifiquemos 
com Ele pelo amor e pela entrega. 

O Evangelho coloca-nos diante de duas atitudes face à ressurreição: a do discípulo 
obstinado, que se recusa a aceitá-la porque, na sua lógica, o amor total e a doação da vida 
não podem nunca ser geradores de vida nova; e o discípulo ideal, que ama Jesus e que, por 
isso, entende o seu caminho e a sua proposta, a esse não o escandaliza nem o espanta que 
da cruz tenha nascido a vida plena, a vida verdadeira. 

O texto começa com uma indicação aparentemente cronológica, mas que deve ser 
entendida sobretudo em chave teológica: “no primeiro dia da semana”. Aqui começa um 
novo tempo, o tempo do homem novo, que nasce a partir da doação de Jesus.  

Maria Madalena representa a nova comunidade que nasceu da acção criadora e 
vivificadora do Messias; essa nova comunidade, testemunha da cruz, acredita, inicialmente, 
que a morte triunfou e procura Jesus no sepulcro: é uma comunidade desorientada, 
desamparada, que ainda não conseguiu descobrir que a morte não venceu; mas, diante do 
sepulcro vazio, o verdadeiro discípulo descobre que Jesus está vivo. 

«Viu e acreditou!» Como os discípulos, muitas vezes corremos atrás do maravilhoso 

que nos escapa e decepciona. Procuramos Cristo onde Ele não está… Durante o 

tempo pascal, a exemplo de João, exercitemos o nosso olhar para descobrir o 

Ressuscitado através dos sinais humildes da vida quotidiana… Com os 
discípulos de Emaús, descobri-lo-emos a caminhar perto de nós no caminho da vida e a abrir os 

nossos espíritos à compreensão das Escrituras… 



Da Palavra… 

 

  

 
 

 

Segunda-feira, 22 
10:30 Eucaristia Fuinhas 
17:30 Eucaristia Rancosinho 

Terça-feira, 23 
17:30 Eucaristia Fornos de Algodres 
18:30 Eucaristia Ramirão 
19:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 24 
17:30 Eucaristia Vila Chã 
18:30 Eucaristia Cortiçô 
19:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Quinta-feira, 25 
17:30 Eucaristia Furtado 
18:15 Eucaristia Casal Vasco 
19:15 Eucaristia Algodres 

Sexta-feira, 26 - - - - - - - - - 

Sábado, 27 

16:30 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:00 
Eucaristia Mata 
Eucaristia Cortiçô 

19:00 Eucaristia Maceira 

Domingo, 28 
 

DOMINGO II DA 
PÁSCOA  

ou da Divina 
Misericórdia 

9:00 Eucaristia Vila Chã  
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  
Figueiró da Granja 

14:30 Eucaristia Casal Vasco 
 

Interior da Basílica do Santo Sepulcro: 

Rocha onde esteve assente a Cruz de Jesus 

Interior da Basílica do Santo 
Sepulcro: Lugar do Calvário 

Interior da Basílica do Santo Sepulcro: 

Lugar do Túmulo de Jesus 

22 a 28 | abr | 19 

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

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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