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‘São José: o sonho da vocação’   
Na sua mensagem para o 58º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, 

a celebrar no próximo Domingo, o Santo Padre apresentou a figura de 

São José como modelo de paternidade e fidelidade a Deus. 

‘São José: o sonho da vocação’ foi o tema escolhido para o próximo 

Dia Mundial de Oração pelas Vocações, no ano especial que o Papa 

decidiu dedicar a São José, para assinalar os 150 anos da sua proclamação 

como padroeiro da Igreja universal, feita pelo Papa Pio IX. 

“Deus vê o coração e, em São José, reconheceu um coração de pai, capaz de 

dar e gerar vida no dia-a-dia. É isto mesmo que as vocações tendem a fazer: 

gerar e regenerar vidas todos os dias”, assinala o Papa Francisco. 

O Santo Padre fala na necessidade de “moldar corações de pais, corações de mães”. 

“Disto mesmo têm necessidade o sacerdócio e a vida consagrada, particularmente nos dias de hoje, nestes 

tempos marcados por fragilidades e tribulações devidas também à pandemia que tem suscitado incertezas e 

medos sobre o futuro e o próprio sentido da vida”, lembra o Sumo Pontífice. 

O Papa sublinha que São José “não era famoso, nem se fazia notar”, mas, através da sua vida normal, 

“realizou algo de extraordinário aos olhos de Deus”. 

A mensagem para o dia mundial das vocações destaca que, nesta fidelidade a Deus, São José 

“confiou plenamente” e deixou de lado os seus próprios planos. 

O Papa apresenta São José como “ícone exemplar” do acolhimento dos projectos de Deus, que se 

manifesta “com mansidão”, como a José em sonhos. 

“Não há fé sem risco. Só abandonando-se confiadamente à graça, deixando de lado os próprios programas 

e comodidades, é que se diz verdadeiramente ‘sim’ a Deus”, lembra o Papa. 

Francisco reza para que São José ajude todos, sobretudo os jovens em discernimento, a “realizar os 

sonhos que Deus tem para cada um”, numa atitude de serviço e dedicação ao outro. 

“Pode dizer-se que São José foi a mão estendida do Pai Celeste para o seu Filho na terra. Assim não pode 

deixar de ser modelo para todas as vocações, que a isto mesmo são chamadas: ser as mãos operosas do Pai em 

prol dos seus filhos e filhas”, indica. 

A mensagem sublinha que a fidelidade a Deus é, para os cristãos, o “segredo da alegria”. 

“É a alegria que vos desejo a vós, irmãos e irmãs que generosamente fizestes de Deus o sonho da vida, para 

O servir nos irmãos e irmãs que vos estão confiados, através duma fidelidade que em si mesma já é testemunho, 

numa época marcada por escolhas passageiras e emoções que desaparecem sem gerar a alegria”, assinala 

Francisco. 

“São José, guardião das vocações, vos acompanhe com coração de pai”, conclui o Santo Padre. 

In Agência Ecclesia  



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS 
 

Naquele tempo, os discípulos de Emaús  

contaram o que tinha acontecido no caminho 

e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. 

Enquanto diziam isto, Jesus apresentou-Se no meio deles e disse-lhes: 

«A paz esteja convosco». 

Espantados e cheios de medo, julgavam ver um espírito. 

Disse-lhes Jesus: «Porque estais perturbados 

e porque se levantam esses pensamentos nos vossos corações? 

Vede as minhas mãos e os meus pés: sou Eu mesmo; 

tocai-Me e vede: um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que Eu tenho». 

Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. 

E como eles, na sua alegria e admiração,  

não queriam ainda acreditar, perguntou-lhes: 

«Tendes aí alguma coisa para comer?».  
Deram-Lhe uma posta de peixe assado,  

que Ele tomou e começou a comer diante deles. 

Depois disse-lhes: 

«Foram estas as palavras que vos dirigi,  

quando ainda estava convosco: 

‘Tem de se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito 

na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos’». 

Abriu-lhes então o entendimento  

para compreenderem as Escrituras 

e disse-lhes: 

«Assim está escrito que o Messias havia de sofrer 

e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, 

e que havia de ser pregado em seu nome 

o arrependimento e o perdão dos pecados 

a todas as nações, começando por Jerusalém. 

Vós sois as testemunhas de todas estas coisas».  

1ª Leitura | Act 3, 13-15.17-19 

«Matastes o autor da vida; mas Deus ressuscitou-o dos mortos.» 

Salmo Responsorial | Sl 4, 2.4.7.9 (R. 7a) 

Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz do vosso rosto. 

2ª Leitura | 1 Jo 2, 1-5a 

«Ele é a vítima de propiciação pelos nossos pecados e também pelos do mundo inteiro.» 

Evangelho | Lc 24, 35-48 

«Assim está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia.» 
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… para a vida. 
 

 

Jesus ressuscitou verdadeiramente? Como é que podemos fazer uma experiência de 

encontro com Jesus ressuscitado? Como é que podemos mostrar ao mundo que Jesus está vivo 

e continua a oferecer aos homens a salvação? É, fundamentalmente, a estas questões que a 

liturgia do 3° Domingo da Páscoa procura responder. 

A primeira leitura apresenta-nos, precisamente, o testemunho dos discípulos sobre Jesus. 
Depois de terem mostrado, em gestos concretos, que Jesus está vivo e continua a oferecer aos 
homens a salvação, Pedro e João convidam os seus interlocutores a acolherem a proposta de 
vida que Jesus lhes faz. Os discípulos são os agentes através dos quais Jesus continua a sua 
obra libertadora e salvadora no mundo. Ora, uma vez que Cristo é a manifestação de Deus, 
"arrepender-se" e "converter-se" significa aderir à pessoa de Cristo, crer n'Ele, acolher o 
projecto que Ele traz, entrar no Reino que Ele anuncia e propõe. 

A segunda leitura lembra que o cristão, depois de encontrar Jesus e de aceitar a vida que 
Ele oferece, tem de viver de forma coerente com o compromisso que assumiu. Essa coerência 
deve manifestar-se no reconhecimento da debilidade e da fragilidade que fazem parte da 
realidade humana e num esforço de fidelidade aos mandamentos de Deus. O cristão é 
chamado à santidade e a viver uma vida de renúncia ao pecado. Deus chama-o a rejeitar o 
egoísmo, a auto-suficiência, a injustiça, a opressão (trevas) e a escolher a luz. No entanto, o 
pecado é uma realidade incontornável, que resulta da fragilidade e da debilidade do homem. O 
cristão deve ter consciência desta realidade e reconhecer o seu pecado. 

O Evangelho assegura-nos que Jesus está vivo e continua a ser o centro à volta do qual se 
constrói a comunidade dos discípulos. É precisamente nesse contexto eclesial - no encontro 
comunitário, no diálogo com os irmãos que partilham a mesma fé, na escuta comunitária da 
Palavra de Deus, no amor partilhado em gestos de fraternidade e de serviço, que os discípulos 
podem fazer a experiência do encontro com Jesus ressuscitado. Depois desse "encontro", os 
discípulos são convidados a dar testemunho de Jesus diante dos outros homens e mulheres. 
Lucas procura deixar claro que a ressurreição de Jesus foi um facto real, incontornável que, 
contudo, os discípulos descobriram e experimentaram só após um caminho longo, difícil, 
penoso, carregado de dúvidas e de incertezas. Todos os relatos das aparições de Jesus 
ressuscitado falam das dificuldades que os discípulos sentiram em acreditar e em reconhecer 
Jesus ressuscitado. O caminho da fé não é o caminho das evidências materiais, das provas 
palpáveis, das demonstrações científicas; mas é um caminho que se percorre com o coração 
aberto à revelação de Deus, pronto para acolher a experiência de Deus e da vida nova que Ele 
quer oferecer.  

 

O caminho da Ressurreição é longo e difícil, marcado 
pelas dúvidas e incertezas… mas fazê-lo e ultrapassá-lo 
é a meta a alcançar por todos os cristãos. Que esta 
semana eu consiga colocar-me diante das minhas 
dúvidas e procure caminhos novos de superação rumo à 
santidade… Que esta semana eu reze, mais 
intensamente, pelas vocações, em especial as vocações à 
vida consagrada, onde se inclui o sacerdócio ministerial.  

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

 

 

Segunda-feira, 19 
18:00 Eucaristia Cortiçô 

18:45 Eucaristia Furtado 

Terça-feira, 20 
18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:45 Eucaristia Ramirão 

19:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 21 - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 22 19:30 Eucaristia 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 Rancosinho 

Eucaristia Mata 

19:15 Eucaristia Maceira 

Domingo, 25 
 

IV Domingo  
da Páscoa 

9:00 Eucaristia Vila Chã 

9:15 Eucaristia Fuinhas  

9:50 Eucaristia Casal Vasco 

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  Cortiçô 

15:30 Eucaristia Infias 
 

 

 

 

19 a 25 abr | 21  

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

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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