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 Voz do Pastor: Mês de Maria
Cada dia e cada mês devem ser sempre um tempo dedicados com 

fé, amor, oração e devoção na prestação do verdadeiro culto a Nossa 

Senhora, Mãe de Jesus. 

O mês de Maio é, por excelência, um mês privilegiado e dedicado 

a Nossa Senhora, através da oração diária do terço […]. 

O Dia da Mãe, celebrado no primeiro domingo do mês de Maio, é 

uma oportunidade para a Igreja apresentar o valor e o dom da 

maternidade como um serviço muito querido e amado por Deus 

através da vida, do sim e da disponibilidade da mulher e da mãe. 

Lembramos com gratidão a vida da nossa mãe biológica ou 

adoptiva, como um dom para cada um de nós e para a nossa família, 

bem da sociedade e beleza da Igreja. 

Contemplamos Maria de Nazaré, a mulher e a Mãe de Jesus, modelo de santidade e exemplo 

de todas as virtudes e protecção de todas as mães. 

Em Maria vemos sempre com carinho e amor a imagem da nossa própria mãe, por isso lhe 

rezamos e pedimos, que a guarde e proteja na sua missão solícita de esposa e mãe. Se ainda 

vivem que as estimule no múnus da maternidade e pedimos a Deus que as santifique e as 

recompense por tanto trabalho e generosidade. 

Se já partiram, para que junto da Santíssima Trindade, com Maria e São José sejam nossas 

intercessoras num momento de saudade, de gratidão e de dificuldades, por isso no seu dia 

fazemos a sua memória com júbilo. 

Neste Ano dedicado a São José e ano “Família Amoris Laetitia” rezemos o terço durante o mês 

de Maio a Nossa Senhora por todas as famílias, por todas as mães e por todos os filhos. Como 

nos pede o Papa Francisco intensifiquemos a nossa oração pelo fim desta terrível pandemia, 

principalmente unidos às intenções do Papa e dos santuários marianos, mas também da nossa 

diocese, da nossa comunidade, da nossa família a verdadeira “Igreja Doméstica”. Que São José 

nos ajude com empenho nesta missão e nos proteja como verdadeiro Pai com o coração cheio de 

Deus, estimula na fé, na esperança, na fidelidade no caminho da obediência e da oração. 

“Ó Mãe de Misericórdia, concedei-me a graça de conseguir a eterna sabedoria de Deus e 

admiti-me para tal fim no número daqueles que amais” (São Luís Monfort), Mãe do Divino 

Amor, Mãe da Família, Rainha do Lar, Mãe de Jesus e Mãe da Igreja. “Totus Tuus!” Ámen! 

† António Luciano dos Santos Costa, Bispo de Viseu



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 

«Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor. 

Ele corta todo o ramo que está em Mim e não dá fruto 

e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. 

Vós já estais limpos, por causa da palavra que vos anunciei. 

Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós. 

Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, 

se não permanecer na videira, 

assim também vós, se não permanecerdes em Mim. 

Eu sou a videira, vós sois os ramos. 

Se alguém permanece em Mim e Eu nele, 

esse dá muito fruto, 

porque sem Mim nada podeis fazer. 

Se alguém não permanece em Mim, 

será lançado fora, como o ramo, e secará. 

Esses ramos, apanham-nos,  

lançam-nos ao fogo  

e eles ardem.  
Se permanecerdes em Mim 

e as minhas palavras  

permanecerem em vós, 

pedireis o que quiserdes  

e ser-vos-á concedido. 

A glória de meu Pai  

é que deis muito fruto. 

Então vos tornareis  

meus discípulos». 

 

 

  

1ª Leitura | Act 9, 26-31 

«Contou-lhes como, no caminho, tinha visto o Senhor.» 

Salmo Responsorial | Sl 21 (22) 

Eu Vos louvo, Senhor, na assembleia dos justos. 

2ª Leitura | 1 Jo 3, 18-24 

«É este o seu mandamento: acreditar e amar.» 

Evangelho | Jo 15, 1-8 

«Quem permanece em Mim e Eu nele dá muito fruto.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 5º Domingo da Páscoa convida-nos a reflectir sobre a nossa união a Cristo; e 

diz-nos que só unidos a Cristo temos acesso à vida verdadeira. 

A primeira leitura diz-nos que o cristão é membro de um corpo: o Corpo de Cristo. A sua 
vocação é seguir Cristo, integrado numa família de irmãos que partilha a mesma fé, percorrendo em 
conjunto o caminho do amor. É no diálogo e na partilha com os irmãos que a nossa fé nasce, cresce 
e amadurece e é na comunidade, unida por laços de amor e de fraternidade, que a nossa vocação 
se realiza plenamente. O texto que nos é apresentado fala-nos da caminhada que a comunidade 
cristã fez até a aceitação plena de São Paulo: da desconfiança, passando pelo acolher, a integração 
na vida da comunidade, o entusiasmo de Paulo no serviço da Palavra e a forma como o Espírito 
Santo conduz a Igreja na sua marcha pela história. 

A segunda leitura define o ser cristão como “acreditar em Jesus” e “amar-nos uns aos outros 
como Ele nos amou”. São esses os “frutos” que Deus espera de todos aqueles que estão unidos a 
Cristo, a “verdadeira videira”. Se praticarmos as obras do amor, temos a certeza de que estamos 
unidos a Cristo e que a vida de Cristo circula em nós. O amor aos irmãos não é algo que se 
manifesta em declarações solenes de boas intenções, mas em gestos concretos de partilha e de 
serviço. É com atitudes concretas em favor dos irmãos que se revela a autenticidade da vivência 

cristã e se dá testemunho do projecto salvador de Deus. Quando deixamos que o amor conduza a 
nossa vida, podemos estar seguros de que estamos no caminho da verdade; quando temos o 
coração aberto ao amor, ao serviço e à partilha, podemos estar tranquilos porque estamos em 
comunhão com Deus. 

O Evangelho apresenta Jesus como “a verdadeira videira” que dá os frutos bons que Deus 
espera. Convida os discípulos a permanecerem unidos a Cristo, pois é d’Ele que eles recebem a vida 
plena. Se permanecerem em Cristo, os discípulos serão verdadeiras testemunhas no meio dos 
homens da vida e do amor de Deus. 

Aqui, Jesus apresenta-Se como a verdadeira “videira” plantada por Deus. É Jesus que irá 
produzir os frutos que Deus espera. E, de Jesus, a verdadeira “videira”, irá nascer um novo Povo de 
Deus. Hoje, como ontem, Deus continua a ser o agricultor que escolhe as cepas, que as planta e que 
cuida da sua vinha. Qual é o lugar e o papel dos discípulos de Jesus, neste contexto? Os discípulos 
são os “ramos” que estão unidos à “videira” (Jesus) e que dela recebem vida. Estes “ramos”, no 
entanto, não têm vida própria e não podem produzir frutos por si próprios; necessitam da seiva que 
lhes é comunicada por Jesus. Por isso, são convidados a permanecer em Jesus. É um convite a que o 
discípulo mantenha a sua adesão a Jesus, a sua identificação com Ele, a sua comunhão com ele… Se 
o discípulo mantiver a sua adesão, Jesus, por sua vez, permanece no discípulo – isto é, continuará 
fielmente a oferecer ao discípulo a sua vida.  

 
 

É por vezes difícil… O acto de amor mais difícil de 
praticar é, sem dúvida, o perdão. Mas perdoar é 
amar de verdade… Se vivemos uma situação 
“bloqueada”, em que o perdão é necessário, não será 
a ocasião de o praticar nesta semana? Não seria um 
belo fruto da vida de Cristo em nós?  

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, 3 
S. FILIPE E S. TIAGO,  

Apóstolos – FESTA 

18:00 Eucaristia Cortiçô 

19:00 Eucaristia Rancosinho 

Terça-feira, 4 
18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:45 Eucaristia Ramirão 

19:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 5 - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 6 - - - - - - - - - 

Sexta-feira, 7 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:45 Eucaristia Casal Vasco  

19:30 
Eucaristia Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 8 

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

18:00 
Eucaristia Furtado 

Eucaristia Mata 

19:15 Eucaristia Maceira 

Domingo, 9 
 

VI Domingo  
da Páscoa 

9:00 Eucaristia Cortiçô  

9:15 Eucaristia Muxagata 

9:50 Eucaristia Algodres 

10:30 
Eucaristia Fuinhas  

Celebração da Palavra Sobral Pichorro 

10:45 Eucaristia Casal Vasco 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

14:30 Eucaristia  Vila Chã 

15:30 Eucaristia Infias 
 

 

 

 

3 a 9 mai | 21  

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

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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