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 S E M A N A D A V I D A
 

O Padre Francisco 

Ruivo, assistente do 

Departamento Nacional 

da Pastoral Familiar, disse 

à Agência ECCLESIA que 

a celebração da Semana da 

Vida, que inicia este domingo, chegue a 

“variados públicos”.   

“Tentámos que a Semana da Vida chegue a 

variados públicos, mais crente ou descrente, mas 

que seja interpelação forte, redescobrindo o 

quanto vale a vida que é superior em relação a 

qualquer situação mesmo em contextos 

pandémicos”.  

O tema desta semana de 2021, “A vida 

que nos toca – A vida que sempre 

cuidamos”, pretende “abordar e tocar todas 

as fases da vida e o próprio ambiente, um 

desafio e interpelação permanente”.  

“A grande preocupação é percebermos como 

a pessoa de Jesus toca a nossa vida, que é dom 

que nos é concedido para por ao serviço do 

próximo, conduz-nos a cuidar do outro e do 

nosso ambiente, a vida só faz sentido nesta 

dimensão”.  

O padre Francisco Ruivo recorda que o 

Papa Francisco lançou recentemente o 

desafio de “celebrar o dia do idoso” e nesse  

contexto surge a dimensão 

“que é o tesouro das famílias, os 

avós”.  

A Semana da Vida 2021 

convida a “cuidar” da casa 

comum, da vida que nasce, a 

“cuidar e educar os filhos”, a 

cuidar dos jovens, dos idosos e da família.  

O Departamento Nacional da Pastoral 

Familiar publicou no seu novo sítio um 

guião com diversas sugestões de oração, 

propostas culturais e de acção para cada 

dia, de 09 a 16 de maio, dinamizando ainda 

webminars, com os departamentos 

diocesanos, uma conferência com D. 

António Couto, bispo de Lamego, e 

partilhando vídeos com testemunhos. 

Cada dia da Semana da Vida 2021 vai 

começar com um vídeo de introdução ao 

tema específico do dia, por D. José 

Tolentino Mendonça, cardeal e poeta 

português. 

A semana começa com uma celebração 

mariana, aberta à participação das famílias, 

pelas 15h00, do próximo domingo, na 

capelinha das Aparições no Santuário de 

Fátima; e vai terminar com uma Eucaristia 

presidida por D. José Traquina, bispo de 

Santarém. 
In Agência Ecclesia

  



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 

«Assim como o Pai Me amou, também Eu vos amei. 

Permanecei no meu amor. 

Se guardardes os meus mandamentos, 

permanecereis no meu amor, 

assim como Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai 

e permaneço no seu amor. 

Disse-vos estas coisas, 

para que a minha alegria esteja em vós, 

e a vossa alegria seja completa. 

É este o meu mandamento: 

que vos ameis uns aos outros, como Eu vos amei. 

Ninguém tem maior amor 

do que aquele que dá a vida pelos amigos. 

Vós sois meus amigos, se fizerdes o que Eu vos mando. 

Já não vos chamo servos, 

porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; 

mas chamo-vos amigos, 

porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai. 

Não fostes vós que Me escolhestes;  
fui Eu que vos escolhi e destinei, 

para que vades e deis fruto, 

e o vosso fruto permaneça. 

E assim,  

tudo quanto pedirdes ao Pai  

em meu nome, 

Ele vo-lo concederá. 

O que vos mando  

é que vos ameis uns aos outros».  

1ª Leitura | Act 10, 25-26. 34-35. 44-48 

«O Espírito Santo difundia-se também sobre os pagãos.» 

Salmo Responsorial | Sl 97 (98) 

O Senhor manifestou a salvação a todos os povos. 

2ª Leitura | 1 Jo 4, 7-10 

«Deus é amor.» 

Evangelho | Jo 15, 9-17 

«Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 6º Domingo da Páscoa convida-nos a contemplar o amor de Deus, manifestado na 

pessoa, nos gestos e nas palavras de Jesus e dia a dia tornado presente na vida dos homens por 

acção dos discípulos de Jesus. 

A primeira leitura afirma que a salvação oferecida por Deus através de Jesus Cristo, e levada ao 
mundo pelos discípulos, se destina a todos os homens e mulheres, sem excepção. Para Deus, o que 
é decisivo não é a pertença a uma raça ou a um determinado grupo social, mas sim a 
disponibilidade para acolher a oferta que Ele faz. Hoje Pedro anuncia Jesus, a sua actividade, a sua 
morte, a sua ressurreição e a dimensão salvífica da acção de Jesus. É este o anúncio que Jesus 
encarregou os discípulos de testemunharem ao mundo, destina-se a todas as nações, sem distinção 
de pessoas, de raças ou de povos. 

A segunda leitura apresenta uma das mais profundas e completas definições de Deus: “Deus é 
amor”. A vinda de Jesus ao encontro dos homens e a sua morte na cruz revelam a grandeza do 
amor de Deus pelos homens. Ser “filho de Deus” e “conhecer a Deus” é deixar-se envolver por este 
dinamismo de amor e amar os irmãos. A prova indesmentível de que Deus é amor é o facto de ter 
enviado o seu único Filho ao encontro dos homens, para os libertar do egoísmo, do sofrimento e da 
morte. Jesus Cristo cumprindo o plano do Pai, mostrou em gestos concretos, visíveis, palpáveis, o 
amor de Deus pelos homens, sobretudo pelos mais pobres, pelos excluídos, pelos marginalizados. 
Lutou até à morte para libertar os homens da escravidão, da opressão, do egoísmo, do sofrimento; 
aceitou morrer para nos indicar que o caminho da vida eterna e verdadeira é o caminho do dom da 
vida, da entrega a Deus e aos irmãos. 

No Evangelho, Jesus define as coordenadas do “caminho” que os seus discípulos devem 
percorrer, ao longo da sua marcha pela história… Eles são os “amigos” a quem Jesus revelou o amor 
do Pai; a sua missão é testemunhar o amor de Deus no meio dos homens. Através desse 
testemunho, concretiza-se o projecto salvador de Deus e nasce o Homem Novo. 

Neste discurso de despedida de Jesus aos discípulos, são apresentadas as principais 
coordenadas desse “caminho” que os discípulos devem percorrer, após a partida de Jesus deste 
mundo: 1. A relação do Pai com Jesus é o modelo da relação de Jesus com os discípulos. 2. Os 
mandamentos do Pai que Jesus procurou cumprir com total fidelidade e obediência levam ao 
cumprimento do projecto de salvação que Deus tinha para os homens e que confiou a Jesus.3. 
Agora os discípulos, nascidos da acção de Jesus, estão vinculados a Jesus. Devem cumprir os 
“mandamentos” de Jesus como Jesus cumpriu os “mandamentos” do Pai. 4. A proposta de salvação 
que Jesus faz aos homens e da qual nascerá o Homem Novo resume-se no amor, como um serviço 
simples e humilde, doação total, entrega radical. 5. Esta comunidade de homens novos, que ama 
sem medida e que aceita fazer da própria vida um dom total aos irmãos, é a comunidade dos 
“amigos” de Jesus. 6. Os discípulos (os “amigos”) são os eleitos de Jesus, aqueles que Ele escolheu, 
chamou e enviou ao mundo a dar fruto. 7. O nosso texto termina com uma nova referência ao 
mandamento de Jesus: “amai-vos uns aos outros”.  

 

 

 

Ser verdadeiro… Tenhamos, nesta semana, a coragem de 
responder em verdade à declaração de amor que o Senhor nos 
faz. A cada um de nós, Ele diz: “Escolhi-te”. Sinceramente, no 
fundo de mim mesmo, o que respondo? Sou verdadeiramente 
feliz por isso? Como é que esta escolha do Senhor dá fruto?  

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, 10 - - - - - - - - - 

Terça-feira, 11 
18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:45 Eucaristia Ramirão 

19:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 12 
18:00 Eucaristia Furtado 

18:45 Eucaristia Cortiçô 

19:30 Eucaristia Infias 

Quinta-feira, 13 
VIRGEM SANTA MARIA DO 

ROSÁRIO DE FÁTIMA – FESTA 

17:30 Eucaristia Casal Vasco 

18:30 Eucaristia Algodres 

19:30 Eucaristia Fornos de Algodres 

Sexta-feira, 14 19:00 Eucaristia Maceira 

Sábado, 15 

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

18:00 
Eucaristia Rancosinho 

Eucaristia Mata 

19:15 Eucaristia Muxagata 

20:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Domingo, 16 
 

ASCENSÃO DO 
SENHOR  

SOLENIDADE 

9:00 Eucaristia Vila Chã  

9:15 Eucaristia Sobral Pichorro  

9:50 Eucaristia Infias  

10:30 
Eucaristia Maceira 

Celebração da Palavra Fuinhas 

10:45 Eucaristia Algodres 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

14:30 Eucaristia  Cortiçô  

15:30 Eucaristia Casal Vasco 
 

 

 

  

10 a 16 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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