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Bispo incentiva sacerdotes a «construir comunidades novas» 
e serem «fermento da alegria do Evangelho»

 

O Bispo de Viseu disse na Jornada Mundial de 

Oração pelos Sacerdotes que estes são chamados a 

“construir comunidades novas” e a ser no mundo de hoje 

“fermento da alegria do Evangelho”, nas paróquias e 

comunidades na diocese. 

“Somos chamados a construir comunidades novas e a 

ser no mundo de hoje nas nossas paróquias e comunidades 

espalhadas pela Diocese fermento da alegria do 

Evangelho. As nossas comunidades 

conduzidas pelo Espírito Santo e 

servidas pelos sacerdotes que se 

oferecem como dom gratuito ao 

Coração de Cristo, para ajudar os fiéis 

a viver a espiritualidade cristã 

centrada no essencial, no tesouro 

escondido, que se manifesta no vinho 

novo da salvação”, disse D. António 

Luciano, esta sexta-feira. 

Na Missa da solenidade do Coração de Jesus, o 

Bispo afirmou que aquela celebração convida-os a 

“encontrar no Coração de Cristo, manso e humilde de 

coração a força, a coragem, a resiliência e a esperança” 

para serem quem na pandemia continua “a cuidar e a 

anunciar ao mundo o Evangelho da libertação”. 

“A primeira responsabilidade pastoral do sacerdote é 

cuidar do rebanho que lhe foi confiado. É este o cuidado 

que o Sagrado Coração de Jesus tem por todos os 

sacerdotes”, assinalou. 

D. António Luciano afirmou que a ternura do 

Coração de Jesus “é o melhor remédio para aprender a 

cuidar o que é mais frágil na pessoa humana”. 

“Esta é a melhor terapêutica para curar as pessoas 

feridas e ajudar a levantar as que caíram magoadas à beira 

do caminho, de modo especial durante esta pandemia tão 

longa e dolorosa”, desenvolveu, pedindo um “coração 

corajoso” para acompanhar espiritualmente “os 

excluídos, os abandonados, os indiferentes, os que se 

afastaram da Igreja ou perderam a fé”. 

Ser sacerdote segundo o Coração de Cristo, 

acrescentou, significa revestirem-se “d`Ele”, 

identificarem-se “com Ele até ao ponto dos mesmos 

sentimentos, que havia em Cristo Jesus, atentos a cuidar 

com amor, gratidão e compaixão”. 

“Peçamos ao Coração de Jesus 

que nos dê sacerdotes zelosos que se 

dediquem ao ministério do 

acolhimento espiritual, ao serviço de 

escuta. Confessores sábios e santos 

que no Sacramento da Reconciliação 

imitem São João Maria Vianey e 

saibam mostrar aos pecadores e 

aflitos de coração a grandeza do perdão, que nos vem do 

coração misericordioso do Pai.” 

D. António Luciano realçou que o bispo, o sacerdote 

e o diácono são chamados a “santificarem-se no exercício 

do ministério ordenado” e explicou que a Igreja é 

chamada a rezar pela santificação dos sacerdotes que 

“Deus concedeu ao seu povo em todas as circunstâncias e 

sem cessar”. 

“Temos que procurar antecipar o futuro com a nossa 

liberdade interior, disponibilidade e responsabilidade 

pastoral, assumida sempre com esperança pascal”, 

indicou D. António Luciano na homilia da solenidade do 

Coração de Jesus e Jornada Mundial de Oração pela 

Santificação dos Sacerdotes. 

 

Viseu, 11 de Junho de 2021 |  D. António Luciano dos Santos Costa, Bispo de Viseu 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS 
 

Naquele tempo, disse Jesus à multidão: 

«O reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. 

Dorme e levanta-se, noite e dia,  

enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como.  

A terra produz por si, primeiro a planta, depois a espiga, 

por fim o trigo maduro na espiga.  

E quando o trigo o permite, logo mete a foice,  

porque já chegou o tempo da colheita». 

Jesus dizia ainda: 

«A que havemos de comparar o reino de Deus?  

Em que parábola o havemos de apresentar? 

É como um grão de mostarda,  

que, ao ser semeado na terra, 

é a menor de todas as sementes que há sobre a terra;  

mas, depois de semeado, começa a crescer,  

e torna-se a maior de todas as plantas da horta, 

estendendo de tal forma os seus ramos  

que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra». 

Jesus pregava-lhes a palavra de Deus  

com muitas parábolas como estas, 

conforme eram capazes de entender. 

E não lhes falava  

senão em parábolas;  

mas, em particular,  

tudo explicava aos seus discípulos.   

1ª Leitura | Ez 17, 22-24 

«Elevo a árvore modesta.»  

Salmo Responsorial | Sl 91 (92) 

É bom louvar-Vos, Senhor. 

2ª Leitura | 2 Cor 5, 6-10 

«Empenhamo-nos em agradar ao Senhor.» 

Evangelho | Mc 4, 26-34 

«A menor de todas as sementes torna-se a maior de todas as plantas da horta.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 11º Domingo do Tempo Comum convida-nos a olhar para a vida e para o 

mundo com confiança e esperança. Deus, fiel ao seu plano de salvação, continua, hoje como 

sempre, a conduzir a história humana para uma meta de vida plena e de felicidade sem fim. 

Na primeira leitura, o profeta Ezequiel assegura ao Povo de Deus, exilado na Babilónia, que 
Deus não esqueceu a promessa feita a David, por intermédio do profeta Natan, e na qual 
assegurou a continuidade do seu trono. Deus não abandonou o seu Povo: Ele próprio vai tomar 
um “ramo novo”, plantá-lo na montanha de Israel, fazê-lo dar frutos e torná-lo uma árvore 
resistente e de grande porte – ou seja, irá restabelecer a dinastia davídica em Jerusalém, 
assegurando ao seu Povo um futuro pleno de vida, de felicidade e de paz sem fim. 

A segunda leitura recorda-nos que a vida nesta terra, marcada pela finitude e pela 
transitoriedade, deve ser vivida como uma peregrinação ao encontro de Deus, da vida 
definitiva. A vida terrena, passageira e mortal é, para Paulo, um exílio “longe do Senhor”. Esse 
tempo de exílio neste mundo caracteriza-se por um conhecimento de Deus parcial: é o tempo 
da fé. Paulo – como todos os verdadeiros crentes – anseia pelo tempo “da visão” – isto é, pelo 
tempo do encontro face a face com Deus. Então, a vida caduca e transitória dará lugar a uma 
vida gloriosa e indestrutível. 

O Evangelho apresenta-nos duas parábolas. A primeira parábola é a do grão que germina e 
cresce por si só. A parábola refere a intervenção do agricultor apenas no acto de semear e no 
acto de ceifar, omitindo, intencionalmente, todos os outros trabalhos. Ao narrador interessa 
apenas que, entre a sementeira e a colheita, a semente vá crescendo e amadurecendo, sem 
que o homem intervenha para impedir ou acelerar o processo. O resultado final não depende 
dos esforços e da habilidade do homem, mas sim do dinamismo da semente que foi lançada à 
terra.  

Desta forma, o narrador ensina que o Reino de Deus (a semente) é uma iniciativa divina: é 
Deus quem actua no silêncio da noite, no tumulto do dia ou na turbulência da história para 
que o Reino aconteça; e nenhum obstáculo poderá frustrar o seu plano. Desta forma, a 
parábola convida à serenidade e à confiança nesse Deus que não dorme nem se demite e que 
não deixará de realizar, a seu tempo e de acordo com a sua lógica, o seu plano para os homens 
e para o mundo.  

A segunda parábola é a do grão de mostarda. O narrador pretende, fundamentalmente, 
pôr em relevo o contraste entre a pequenez da semente e a grandeza da árvore. A comparação 
serve para dizer que a semente do Reino lançada pelo anúncio de Jesus pode parecer uma 
realidade pequena e insignificante, mas está destinada a atingir todos os cantos do mundo, 
encarnando em cada pessoa, em cada povo, em cada sociedade, em cada cultura. A parábola é 
um convite à esperança, à confiança e à paciência. 

 

Nas suas palavras, nos seus gestos, Jesus propôs um caminho novo, uma nova 
realidade; lançou a semente da transformação dos corações, das mentes e das 
vontades. Essa semente não foi lançada em vão: está entre nós e cresce por acção de 
Deus. Resta-nos acolher essa semente e deixar que Deus realize a sua acção. Resta-
nos também, como discípulos de Jesus, continuar a lançar essa semente do Reino, a 
fim de que ela encontre lugar no coração de cada homem e de cada mulher. 

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, 14 18:00 Eucaristia  Furtado  

Terça-feira, 15 - - - - - - - - - 

Quarta-feira, 16 
18:30 Eucaristia Rancosinho 

19:15 Eucaristia Ramirão 
20:00 Eucaristia Infias 

Quinta-feira, 17  

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 
19:00 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 Eucaristia Algodres 

Sexta-feira, 18 19:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 19 
16:30 Eucaristia Fornos de Algodres 

(Igreja da Misericórdia) 
18:00 Eucaristia Mata 

19.15 Eucaristia Muxagata 

Domingo, 20 
 

XII DOMINGO 
Tempo Comum 

9:00 Eucaristia Cortiçô 
9:15 Eucaristia Sobral Pichorro 

9:50 Eucaristia Casal Vasco 
10:30 Eucaristia Maceira 

10:45 Eucaristia Infias 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Fuinhas 
14:30 Eucaristia Vila Chã 

15:30 Eucaristia  Algodres 

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

 

 
 

 
 

14  a 2 0 jun | 2 1  

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