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O diálogo de Josué com o povo de Israel ao desejar entrar na 

terra prometida ajuda-nos a entender as mudanças na nossa vida e no 

serviço da Igreja: 

“Eu e minha família serviremos o Senhor.” (cf. Js 24, 1-2a. 15-17.18b). 

Este texto é uma bela meditação que nos ajuda a interiorizar e a tomar consciência do verdadeiro 

discernimento acerca da liberdade e da responsabilidade das nossas escolhas para seguir e servir o 

Senhor no seu povo. 

Jesus Cristo é o bom Pastor, que dá a vida e que nos chama a segui-Lo na radicalidade do serviço 

aos irmãos. Jesus deu-nos o exemplo, Ele que era rico “fez-se pobre para nos enriquecer com a sua 

pobreza”. Este estilo de vida manifesta-se também na comunhão e na obediência à vontade do Pai. 

A missão de Jesus na Igreja, mostra ao mundo o múnus de ensinar, de santificar e de governar. Na 

vida de cada Igreja particular os presbíteros, os consagrados e os leigos são chamados a participar na 

corresponsabilidade do serviço em favor do maior bem das comunidades paroquiais e outros serviços 

da Igreja para bem do seu povo. Todos aqueles que são chamados a uma nova missão na Igreja, na 

Diocese, quer mudando de Paróquia, ou assumindo outros serviços diocesanos, devem sentir-se 

animados na esperança e alegria pascal com a força da nossa oração e do nosso sacrifício. As 

nomeações agora realizadas e confiadas a cada um, devem ser entendidas à luz do projecto de Deus e 

de renovação da nossa Diocese de Viseu. (Nota: Na nossa Unidade Pastoral não há alterações.) 

Agradeço a todos aqueles os que assumem os novos serviços, ou deles são desvinculados, o 

espírito de disponibilidade, de generosidade, de acolhimento e de colaboração que manifestaram ao 

aceitar os novos desafios. 

Convido o povo de Deus a rezar pelos sacerdotes nomeados, e a colaborar com eles no ministério. 

Em tempos de pandemia e carência de vocações à vida consagrada, sacerdotal e ao matrimónio, peço a 

todos que rezem por esta intenção, de modo particular na nossa Diocese. 

Como dizia São Francisco de Sales: “Nada pedir nada recusar, onde te colocarem deves florir.” 

Com a protecção da Nossa Senhora, padroeira da nossa Diocese, de São José, de São Teotónio e da 

Beata Rita Amada de Jesus, peço as maiores bênçãos de Deus para todos aqueles que mostram 

disponibilidade para a mudança de missão eclesial. 

† António Luciano dos Santos Costa, Bispo de Viseu  



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS 

Naquele tempo, reuniu-se à volta de Jesus um grupo de fariseus e alguns escribas 

que tinham vindo de Jerusalém. Viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam 

com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. – Na verdade, os fariseus e os judeus em 

geral não comem sem terem lavado cuidadosamente as mãos, conforme a 

tradição dos antigos. Ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se 

terem lavado. E seguem muitos outros costumes a que se prenderam por tradição, 

como lavar os copos, os jarros e as vasilhas de cobre –. 

Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: 

«Porque não seguem os teus discípulos a tradição dos antigos,  

e comem sem lavar as mãos?» 

Jesus respondeu-lhes: 

«Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: 

‘Este povo honra-Me com os lábios, mas o seu coração está longe de Mim. 

É vão o culto que Me prestam, e as doutrinas que ensinam  

não passam de preceitos humanos’. Vós deixais de lado o mandamento de Deus, 

para vos prenderdes à tradição dos homens». 

Depois, Jesus chamou de novo a Si a multidão e começou a dizer-lhe: 

«Ouvi-Me e procurai compreender. Não há nada fora do homem que ao entrar 

nele o possa tornar impuro. O que sai do homem é que o torna impuro; 

porque do interior dos homens  

é que saem os maus pensamentos: 

imoralidades, roubos, assassínios, adultérios,  

cobiças, injustiças, fraudes, devassidão, inveja,  

difamação, orgulho, insensatez. 

Todos estes vícios saem lá de dentro  

e tornam o homem impuro»..  

1ª Leitura | Deut 4, 1-2.6-8 
«Não acrescentareis nada ao que vos ordeno... mas guardareis os mandamentos do Senhor.» 

Salmo Responsorial | Sl 14 (15) 

Quem habitará, Senhor, no vosso santuário?  

2ª Leitura | Tg 1, 17-18.21b-22.27 

«Sede cumpridores da palavra.» 

Evangelho | Mc 7, 1-8.14-15.21-23 

«Deixais o mandamento de Deus para vos prenderdes à tradição dos homens .» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 22º Domingo do Tempo Comum propõe-nos uma reflexão sobre a “Lei”. 

Deus quer a realização e a vida plena para o homem e, nesse sentido, propõe-lhe a sua 

“Lei”. A “Lei” de Deus indica, ao homem, o caminho a seguir. Contudo, esse caminho não 

se esgota num mero cumprimento de ritos ou de práticas vazias de significado, mas num 

processo de conversão que leve o homem a comprometer-se cada vez mais com o amor a 

Deus e aos irmãos. 

A primeira leitura garante-nos que as “leis” e preceitos de Deus são um caminho 
seguro para a felicidade e para a vida em plenitude. Por isso, é recomendado 
insistentemente ao seu Povo que acolha a Palavra de Deus e se deixe guiar por ela. Esse 
Deus que, no passado, interveio na história para salvar e libertar Israel é o mesmo Deus 
que agora oferece ao seu Povo leis e preceitos. Israel tem de resistir a estas tentações: a 
Palavra de Deus deve ser uma proposta sagrada, que o Povo se esforçará por cumprir 
integralmente. 

A segunda leitura convida os crentes a escutarem e acolherem a Palavra de Deus; mas 
avisa que essa Palavra escutada e acolhida no coração tem de tornar-se um compromisso 
de amor, de partilha, de solidariedade com o mundo e com os homens. A escuta e o 
acolhimento da Palavra têm de conduzir à acção. A religião autêntica consiste em “visitar 
os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e conservar-se limpo do contágio do mundo”. A 
escuta da Palavra de Deus leva o crente a passar de uma religião ritual, legalista, externa, 
superficial, para uma religião de efectivo compromisso com a realização do projecto de 
Deus e com o amor dos irmãos. 

No Evangelho, Jesus denuncia a atitude daqueles que fizeram do cumprimento externo 
e superficial da “lei” um valor absoluto, esquecendo que a “lei” é apenas um caminho para 
chegar a um compromisso efectivo com o projecto de Deus. Na perspectiva de Jesus, a 
verdadeira religião não se centra no cumprimento formal das “leis”, mas num processo de 
conversão que leve o homem à comunhão com Deus e a viver numa real partilha de amor 
com os irmãos. 

Na época de Jesus, as regras da “pureza” tinham sido absurdamente ampliadas pelos 
doutores da Lei. Daí a obsessão com os rituais de “purificação”, que deviam ser cumpridos 
a cada passo da vida diária. Partindo da Escritura e da análise da praxis dos judeus, Jesus 
denuncia essa vivência religiosa que aposta apenas na repetição de práticas externas e 
formalistas, mas que não se preocupa com a vontade de Deus ou com o amor aos irmãos. 
Trata-se de uma religião vazia e estéril, que não vem de Deus mas foi inventada pelos 
homens. 
 

Ter um objectivo… Não fiquemos pelas boas intenções… Não tenhamos 
demasiadas ambições… Cristo não nos pede grandes façanhas, Ele prefere 
a sinceridade do coração e a vontade de servir o nosso próximo. Vale mais 
ter um objectivo razoável (visitar determinada pessoa que está só, ajudar 
outra nas suas preocupações materiais) e tudo fazer para o atingir. 

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, 30 - - - - - - - - - 

Terça-feira, 31 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

19:00 Eucaristia Ramirão 

20:00 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 1  - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 2  
18:00 Eucaristia Furtado 

19:00 Eucaristia Cortiçô 

Sexta-feira, 3  

S. GREGÓRIO MAGNO, papa e 
doutor da Igreja – MO 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:45 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 Eucaristia Algodres 

Sábado, 4 

9:00 Eucaristia (1º Sábado) Cortiçô 

16:30 Eucaristia Fornos de Algodres 
{Igreja da Misericórdia} 

18:00 
Eucaristia Rancosinho 

Eucaristia Mata 

19.15 Eucaristia Fuinhas 

Domingo, 5 
 

XXIII DOMINGO 
Tempo Comum 

9:00 Eucaristia Cortiçô 

9:15 Eucaristia Muxagata  

9:50 Eucaristia Algodres 

10:30 Eucaristia Sobral Pichorro 

10:45 Eucaristia Casal Vasco  

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia (Bodas de Prata) Maceira 
{N. Sra. dos  Milagres} 

14:30 Eucaristia Vila Chã 

15:30 Eucaristia Infias 

18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 
{Campo de Futebol} 
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Contactos dos Párocos: P.
e
 Jorge Luís – 96 109 72 66; P.

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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