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Fonte:    

  Segunda-feira,  dia 15 :  a  LOJA SOCIAL  vai 
estar aberta das 9h às 13h e  das 15h às 
17h 
  Terça-feira,  dia 16:  Recolha de Alimentos 
nos supermercados  
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Da Palavra… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS 
Naquele tempo, levantaram-se os anciãos do povo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas, levaram Jesus a Pilatos e começaram a acusá -l’O, dizendo: 

«Encontrámos este homem a sublevar o nosso povo, a impedir que se pagasse o tributo a César e dizendo ser o Messias-Rei». Pilatos perguntou a Jesus: «Tu és o 

Rei dos Judeus?». Jesus respondeu: «Tu o dizes». Pilatos disse aos príncipes dos sacerdotes e à multidão: «Não encontro nada de culpável neste homem». Mas eles 

insistiam: «Amotina o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou, até aqui». Ao ouvir isto, Pilatos perguntou se o homem era galileu; e, 

ao saber que era da jurisdição de Herodes, enviou-O a Herodes, que também estava nesses dias em Jerusalém. Ao ver Jesus, Herodes ficou muito  satisfeito. Havia 

bastante tempo que O queria ver, pelo que ouvia dizer d’Ele, e esperava que fizesse algum milagre na sua presença. Fez -Lhe muitas perguntas; mas Ele nada 

respondeu. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas que lá estavam acusavam-n’O com insistência. Herodes, com os seus oficiais, tratou-O com desprezo e, por 

troça, mandou-O cobrir com um manto magnífico e remeteu-O a Pilatos. Herodes e Pilatos, que eram inimigos, ficaram amigos nesse dia. Pilatos convocou os 

príncipes dos sacerdotes, os chefes e o povo, e disse-lhes: «Trouxestes este homem à minha presença como agitador do povo. Interroguei -O diante de vós e não 

encontrei n’Ele nenhum dos crimes de que O acusais. Herodes também não, uma vez que no -l’O mandou de novo. Como vedes, não praticou nada que mereça a 

morte. Vou, portanto, soltá-l’O, depois de O mandar castigar». Pilatos tinha obrigação de lhes soltar um preso por ocasião da festa. E todos se puseram a gritar: 

«Mata Esse e solta-nos Barrabás». Barrabás tinha sido metido na cadeia por causa de uma insurreição desencadeada na cidade e por assassínio. De novo Pilatos 

lhes dirigiu a palavra, querendo libertar Jesus. Mas eles gritavam: «Crucifica -O! Crucifica-O!». Pilatos falou-lhes pela terceira vez: «Mas que mal fez este homem? 

Não encontrei n’Ele nenhum motivo de morte. Por isso vou soltá -l’O, depois de O mandar castigar». Mas eles continuavam a gritar, pedindo que fosse crucificado, 

e os seus clamores aumentavam de violência. Então Pilatos decidiu fazer o que eles pediam: soltou aque le que tinha sido metido na cadeia por insurreição e 

assassínio, como eles reclamavam, e entregou-lhes Jesus para o que eles queriam. Quando O conduziam, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que vinha 

do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para a levar atrás de Jesus. Seguia-O grande multidão de povo e mulheres que batiam no peito e se lamentavam, 

chorando por Ele. Mas Jesus voltou-Se para elas e disse-lhes: «Filhas de Jerusalém, não choreis por Mim; chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos . Pois 

dias virão em que se dirá: ‘Felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram’. Começarão a diz er aos montes: ‘Caí sobre nós’; e às 

colinas: ‘Cobri-nos’. Porque se tratam assim a madeira verde, que acontecerá à seca?». Levavam ainda dois malfeitores para serem executados com Jesus. Quando 

chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-n’O a Ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: «Pai, perdoa -lhes, porque não sabem 

o que fazem». Depois deitaram sortes, para repartirem entre si as vestes de Jesus. O povo permanecia ali a observar. Por sua vez, os chefes zombavam e  diziam: 

«Salvou os outros: salve-Se a Si mesmo, se é o Messias de Deus, o Eleito». Também os soldados troçavam d’Ele; aproximando -se para Lhe oferecerem vinagre, 

diziam: «Se és o Rei dos Judeus, salva-Te a Ti mesmo». Por cima d’Ele havia um letreiro: «Este é o Rei dos Judeus». Entretanto, um dos malfeitores que tinham 

sido crucificados insultava-O, dizendo: «Não és Tu o Messias? Salva-Te a Ti mesmo e a nós também». Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu -o: «Não temes a 

Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Quanto a nós, fez -se justiça, pois recebemos o castigo das nossas más acções. Mas Ele nada praticou de condenável». E 

acrescentou: «Jesus, lembra-Te de mim, quando vieres com a tua realeza». Jesus respondeu-lhe: «Em verdade te digo: Hoje estarás comigo no Paraíso». Era já 

quase meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra, até às três horas da tarde, porque o sol se 

tinha eclipsado. O véu do templo rasgou-se ao meio. E Jesus exclamou com voz forte: «Pai, em tuas 

mãos entrego o meu espírito». Dito isto, expirou. Vendo o que sucedera, o centurião deu glória a Deus, 

dizendo: «Realmente este homem era justo». E toda a multidão que tinha assistido àquele espectáculo, 

ao ver o que se passava, regressava batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as 

mulheres que O acompanhavam desde a Galileia, mantinham-se à distância, observando estas coisas.    

1ª Leitura | Is 50, 4-7 

«Não desviei o meu rosto dos que Me ultrajavam, mas sei que não ficarei desiludido.» 

Salmo Responsorial | Sl 21 (22) 

Meu Deus, meu Deus, porque me abandonastes? 

2ª Leitura | Filip 2, 6-11 

«Humilhou-Se a Si próprio; por isso Deus O exaltou.» 

Evangelho | Lc 22, 14 – 23, 56 

«Quem de entre vós estiver sem pecado atire a primeira pedra.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia deste último Domingo da Quaresma convida-nos a contemplar esse Deus 
que, por amor, desceu ao nosso encontro, partilhou a nossa humanidade, fez-Se servo dos 
homens, deixou-Se matar para que o egoísmo e o pecado fossem vencidos. A cruz 
apresenta-nos a lição suprema, o último passo desse caminho de vida nova que, em Jesus, 
Deus nos propõe: a doação da vida por amor. 

A primeira leitura apresenta-nos um profeta anónimo, chamado por Deus a testemunhar no 
meio das nações a Palavra da salvação. Apesar do sofrimento e da perseguição, o profeta 
confiou em Deus e concretizou, com teimosa fidelidade, os projectos de Deus. Apesar de a 
missão terminar num aparente insucesso, a dor do profeta não foi em vão: ela tem um valor 
expiatório e redentor; do seu sofrimento resulta o perdão para o pecado do povo. O Senhor, que 
não abandona aqueles a quem chama. A certeza de que não está só, mas que tem a força de 
Deus, torna o profeta mais forte do que a dor e o sofrimento. Por isso, o profeta “não será 
confundido”. 

A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de Cristo. Ele prescindiu do orgulho e da 
arrogância, para escolher a obediência ao Pai e o serviço aos homens, até ao dom da vida. É esse 
mesmo caminho de vida que a Palavra de Deus nos propõe. Em traços precisos, o hino define o 
“despojamento” de Cristo: Ele não deixou de ser Deus; mas aceitou descer até aos homens, 
fazer-Se servidor dos homens, para garantir vida nova para os homens. Esse “abaixamento” 
assumiu mesmo foros de escândalo: Ele aceitou uma morte infamante, a morte de cruz, para 
nos ensinar a suprema lição do serviço, do amor radical, da entrega total da vida. 

O Evangelho convida-nos a contemplar a paixão e morte de Jesus: é o momento supremo de 
uma vida feita dom e serviço, a fim de libertar os homens de tudo aquilo que gera egoísmo e 
escravidão. Na cruz revela-se o amor de Deus, esse amor que não guarda nada para si, mas que 
se faz dom total. 

A morte de Jesus tem de ser entendida no contexto daquilo que foi a sua vida. Desde cedo, 
Jesus apercebeu-Se de que o Pai O chamava a uma missão: anunciar a Boa Nova aos pobres, 
sarar os corações feridos, pôr em liberdade os oprimidos. Para concretizar este projecto, Jesus 
passou pelos caminhos da Palestina “fazendo o bem” e anunciando a proximidade de um mundo 
novo, de vida, de liberdade, de paz e de amor para todos. Ensinou que Deus era amor e que não 
excluía ninguém, nem mesmo os pecadores; ensinou que os leprosos, os paralíticos, os cegos 
não deviam ser marginalizados, pois não eram amaldiçoados por Deus; ensinou que eram os 
pobres e os excluídos os preferidos de Deus e aqueles que tinham o coração mais disponível 
para acolher o Reino; e avisou os “ricos”, os poderosos, os instalados, de que o egoísmo, o 
orgulho, a auto-suficiência, o fechamento só podiam conduzir à morte.  

 

A Gritos de alegria! Gritos de ódio!… A mesma multidão! E o nosso grito hoje? Somos discípulos 

de Jesus quando tudo vai bem… e prontos a negá-l’O quando nos sentimos 
comprometidos com Ele? Durante a Semana Santa, tomemos o tempo de parar a fim 
de revivificar a nossa fé em “Cristo Jesus… Ousemos proclamá-lo pela nossa vida… 

Vivamos a Semana Santa na oração e na contemplação de Jesus Cristo, a essência do nosso ser e da 

comunhão de irmãos em Igreja! As pedras não terão necessidade de gritar, porque nós, homens, nos 
recusaram calar. 



Da Palavra… 

 

 

 

 

 

 

 
Segunda-feira, 15 16:30 Confissões e Eucaristia Furtado 

Terça-feira, 16 

14:00 Eucaristia e Santa Unção Lar de Santa Teresa 

15:30 Eucaristia e Santa Unção Ramirão (Lar) 

17:00 Confissões e Eucaristia Ramirão 

19:00 Eucaristia Muxagata 

19:30 Eucaristia Infias 

21:00 Confissões Fornos de Algodres 

Quarta-feira, 17 17:30 Eucaristia Fornos de Algodres 

Quinta-feira, 18 

QUINTA-FEIRA SANTA 

18:00 
Celebração da Ceia do Senhor Casal Vasco 

Celebração da Ceia do Senhor Maceira 

19:00 
Celebração da Ceia do Senhor Infias 

Celebração da Ceia do Senhor Sobral Pichorro 

20:00 Celebração da Ceia do Senhor Algodres 

21:00 
Celebração da Ceia do Senhor Fornos de Algodres 

Celebração da Ceia do Senhor Figueiró da Granja 

Sexta-feira, 19 SEXTA-
FEIRA SANTA 

DIA DE JEJUM  
E DE ABSTINÊNCIA 

15:00 
Celebração da Paixão do Senhor Vila Chã 

Celebração da Paixão do Senhor Fuinhas 

16:00 Celebração da Paixão do Senhor Cortiçô 

16:30 Celebração da Paixão do Senhor Muxagata 

17:00 Celebração da Paixão do Senhor Algodres 

18:00 
Celebração da Paixão do Senhor Casal Vasco 

Celebração da Paixão do Senhor Figueiró da Granja 

19:00 Celebração da Paixão do Senhor Infias 

20:30 
Celebração da Paixão do Senhor e 
procissão do Enterro do Senhor 

Fornos de Algodres 

21:00 Via-Sacra (encenada) Figueiró da Granja 

Sábado, 20 SÁBADO 

SANTO 
21:00 VIG ÍLIA PAS CAL 

Fornos de Algodres 

Figueiró da Granja 

Domingo, 21 
 

DOMINGO DE 
PÁSCOA 

8:00 Eucaristia da Ressurreição Infias 

9:00 
Eucaristia da Ressurreição Casal Vasco 

Eucaristia da Ressurreição Muxagata 

10:00 Eucaristia da Ressurreição Algodres  

10:15 Eucaristia da Ressurreição Maceira 

11:00 Eucaristia da Ressurreição Cortiçô 

11:30 Eucaristia da Ressurreição Figueiró da Granja  

12:00 Eucaristia da Ressurreição Fornos de Algodres 

14:00 Eucaristia da Ressurreição Sobral Pichorro 

14:30 Eucaristia da Ressurreição Vila Chã 

15:00 Eucaristia da Ressurreição Mata 

16:30 Eucaristia da Ressurreição Fuinhas 
  

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

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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