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A Comissão Episcopal do Laicado e Família 

(CELF) incentivou à fraternidade universal, na 

mensagem para o ‘Dia dos Irmãos’, que se assinala 

a 31 de maio. 

“A riqueza da fé cristã e do cristianismo, como expressão de uma cultura, é a sua 

universalidade, capacidade de diálogo e encontro intercultural”, afirma o organismo da 

Conferência Episcopal Portuguesa. 

A CELF considera que “não faz sentido” a cultura do ódio aos estrangeiros, os preconceitos 

que “impossibilitam a esperança”, o medo das pessoas de culturas diferentes, a partir da Carta 

Encíclica ‘Fratelli Tutti’ (Todos irmãos), sobre a Fraternidade e a Amizade Social.  

“Reforça a dimensão da fraternidade, não como uma opção entre outras, mas como a 

solução para o futuro da humanidade”, explicam sobre o documento do Papa Francisco, 

publicado em plena pandemia de Covid-19. 

A CELF convida a assinalar o ‘Dia dos Irmãos’, que se celebra na segunda-feira, nas várias 

dimensões: “Os irmãos da mesma família, os irmãos da mesma Irmandade, os irmãos da 

comunidade cristã e os irmãos que são todos os seres humanos, homens e mulheres”. 

A mensagem ‘SOMOS TODOS IRMÃOS’ refere que a Igreja nasceu como comunidade 

constituída por “fiéis cristãos que se reuniam para escutar a Palavra, alimentar e fortalecer 

a sua comunhão de fé e de amor fraterno”. 

“Ao longo dos tempos, constituíram-se muitas famílias, comunidades, irmandades e 

confrarias tendo como fundamento a Palavra do Evangelho que a todos fraterniza”, refere. 

A CLEF alerta que, entretanto, se desenvolveu na sociedade “a cultura do individualismo e 

da liberdade global”, menosprezando-se o valor da fraternidade. 

O organismo da Conferência Episcopal Portuguesa salienta que a amizade entre irmãos se 

inscreve “no desígnio de Deus”, por isso, a “falta de consideração pelo irmão” leva às 

situações que “contrariam” o projecto do Criador, como narra o Livro do Géneses sobre os 

irmãos Caim e Abel, por exemplo. 

O ‘Dia dos irmãos’ é uma iniciativa da Confederação das Famílias Numerosas e “o principal 

objectivo é relembrar a importância que os irmãos têm na formação pessoal de todos os 

indivíduos”, cita a Comissão Episcopal do Laicado e Família, que convida a “acolher esta 

verdade familiar” como profética para todas as pessoas.                                              In Agência Ecclesia  



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 
 

Naquele tempo, os Onze discípulos partiram para a Galileia, 

em direcção ao monte que Jesus lhes indicara. 

Quando O viram, adoraram-n’O;  

mas alguns ainda duvidaram. 

Jesus aproximou-Se e disse-lhes: 

«Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra. 

Ide e ensinai todas as nações,  

baptizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 

ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. 

Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos». 
 

 

 

   

1ª Leitura | Deut 4, 32-34.39-40 

«O Senhor é Deus, no alto dos céus e cá em baixo na terra, e não há outro.» 

Salmo Responsorial | Sl 32 (33) 

Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança. 

2ª Leitura | Rom 8, 14-17 

«Recebestes o Espírito de adopção filial, pelo qual exclamamos: ‘Abá, Pai’.» 

Evangelho | Mt 28, 16-20 

«Baptizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.» 

Santíssima Trindade,  

Pai, Filho e Espírito Santo, 

adoro-Vos profundamente 

e ofereço-Vos o preciosíssimo Corpo,  

Sangue, Alma e Divindade de Jesus Cristo,  

presente em todos os sacrários da terra,  

em reparação dos ultrajes,  

sacrilégios e indiferenças 

com que Ele mesmo é ofendido.  

E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração 

e do Coração Imaculado de Maria,  

peço-Vos a conversão dos pobres pecadores".  
Oração que o Anjo de Portugal ensinou aos Pastorinhos,  

Loca do Cabeço, Valinhos, Fátima 1916 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH9t-sq9_VAhUQZlAKHbh4CVUQjRwIBw&url=http://www.bibliaensina.com/2013/01/nossa-luz.html&psig=AFQjCNFuRau4J1ulfZTqUxH9vkxYjFirPA&ust=1503096046400003


… para a vida. 
 

 

A Solenidade que hoje celebramos não é um convite a decifrar o mistério que se esconde 

por detrás de “um Deus em três pessoas”; mas é um convite a contemplar o Deus que é amor, 

que é família, que é comunidade e que criou os homens para os fazer comungar nesse mistério 

de amor. 

Na primeira leitura, Deus revela-se como o Deus da relação, empenhado em estabelecer 
comunhão e familiaridade com o seu Povo. É um Deus que vem ao encontro dos homens, que lhes 
fala, que lhes indica caminhos seguros de liberdade e de vida, que está permanentemente atento 

aos problemas dos homens, que intervém no mundo para nos libertar de tudo aquilo que nos 
oprime e para nos oferecer perspectivas de vida plena e verdadeira. Toda a história entre Deus e 
Israel é uma extraordinária história de relação, na qual se manifesta o amor de um Deus 
empenhado em estabelecer comunhão e familiaridade com o seu Povo. Deus escolheu Israel de 
entre todos os povos da terra, veio ao seu encontro, falou-lhe ao coração e realizou gestos 
destinados a trazer ao Povo ao encontro da vida. De mil formas, Deus fez ouvir a sua voz, indicou 
caminhos, conduziu o seu Povo da escravidão para a liberdade. 

A segunda leitura confirma a mensagem da primeira: o Deus em quem acreditamos não é um 
Deus distante e inacessível, que se demitiu do seu papel de Criador e que assiste com indiferença e 
impassibilidade aos dramas dos homens; mas é um Deus que acompanha com paixão a caminhada 
da humanidade e que não desiste de oferecer aos homens a vida plena e defin itiva. O crente que 
acolhe a proposta de salvação que Deus faz em Jesus vive “no Espírito”. Aceitar essa proposta de 
vida é aceitar uma vida de relação e de comunhão com Deus. Nessa relação, o crente é alimentado 

com a vida de Deus, os crentes integram a “família de Deus”. Não são escravos que vivem no medo 
de um patrão ciumento e exigente; mas são “filhos” queridos, que Deus ama com amor infinito. Ao 
dirigirem-se a Deus, os crentes podem usar, com propriedade, a palavra “abba”– expressão de 
intimidade filial, que define uma relação marcada pelo amor, pela familiaridade, pela confiança, 
pela ternura. 

No Evangelho, Jesus dá a entender que ser seu discípulo é aceitar o convite para se vincular com 
a comunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus recebem a missão de 
testemunhar a sua proposta de vida no meio do mundo e são enviados a apresentar, a todos os 
homens e mulheres, sem excepção, o convite de Deus para integrar a comunidade trinitária. 

Primeiramente, descreve-se o encontro. Jesus, vivo e ressuscitado, revelase aos discípulos; e os 
discípulos reconhecem-n’O como “o Senhor” e adoram-n’O. Ao reconhecimento e à adoração dos 
discípulos, segue-se uma manifestação do mistério de Jesus, que reflecte a fé da comunidade: Jesus 
é o “Kyrios”, que possui todo o poder sobre o mundo e sobre a história; Jesus é “o mestre”, cujo 
ensinamento será sempre uma referência para os discípulos; Jesus é o “Deus connosco”, que 
acompanhará, a par e passo, a caminhada dos discípulos pela história. Depois descreve-se o envio 
dos discípulos em missão pelo mundo. A Igreja de Jesus é, essencialmente, uma comunidade 
missionária, cuja missão é testemunhar no mundo a proposta de salvação e de libertação que Jesus 
veio trazer aos homens e que deixou nas mãos e no coração dos discípulos. 

 

Ver Deus em cada homem… Não é preciso questionarmo-nos 
muito tempo sobre como fazer para amar os outros… Basta ver 
Jesus em todo o ser humano, junto de cada um, e saber que o Reino 
se constrói nos gestos humildes de hoje! 

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, 31 
VISITA ÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA – FESTA 9:30 Exposição do Santíssimo e Confissões Fornos de Algodres 

Terça-feira, 1 
S. JUSTINO, MÁRTIR – MO - - - - - - - - - 

Quarta-feira, 2 
18:00 Eucaristia Furtado 

18:45 Eucaristia Ramirão 
19:30 Eucaristia Infias 

Quinta-feira, 3 

Santíssimo 
Corpo  

e Sangue  
de Cristo 

SOLENIDADE 

8:30 Eucaristia Vila Chã 
9:15 Eucaristia Maceira 

9:30 Eucaristia Cortiçô 

10:30 
Eucaristia Algodres 

Eucaristia Sobral Pichorro 
11:30 Eucaristia Fornos de Algodres 

11:45 Eucaristia Fuinhas 
14:30 Eucaristia Casal Vasco 

15:30 Eucaristia Infias 

18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 
(Campo de Futebol) 

19:15 Eucaristia Muxagata 

Sexta-feira, 4 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 
18:45 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 
Eucaristia Algodres 
Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 5 
S. BONIFÁCIO, BISPO E M ÁRTIR – MO 

9:00 Eucaristia (1º Sábado) Infias 

16:30 Eucaristia Fornos de Algodres 
(Igreja da Misericórdia) 

18:00 
Eucaristia Rancosinho 
Eucaristia Mata 

19:15 Eucaristia Fuinhas 

Domingo, 6 
 

X DOMINGO 
Tempo Comum 

9:00 Eucaristia Cortiçô 

9:15 Eucaristia Maceira 
9:50 Eucaristia Casal Vasco 

10:30 Eucaristia Sobral Pichorro 
10:45 Eucaristia Infias 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Muxagata 
14:30 Eucaristia Vila Chã 

15:30 Eucaristia  Algodres 

18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 
(Campo de Futebol) 

 

31 mai a 6 jun | 21  

Contactos dos Párocos: P.e Jorge Luís – 96 109 72 66; P.e Marco Cabral – 96 696 13 12 
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