
 

 

 

 

Cristo é a vida plena  
 

A liturgia do 5º Domingo da Páscoa convida-nos a 
refletir sobre a nossa união a Cristo; e diz-nos que só 
unidos a Cristo temos acesso à vida verdadeira. 

O Evangelho (Jo 15, 1-8) 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 ver-
dadeiras testemunhas no meio dos homens da vida e 
do amor de Deus. 

A primeira leitura (At 9, 26-31) 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 par-
tilha 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. 

A segunda leitura (1Jo, 13, 18-24) define o ser cris-
tão 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. 

   (Da Liturgia Dehoniana) 
 
 

 São José na nossa igreja 
 

Chegou a hora de levarmos a efeito o desejo, ma-
nifestado pelo nosso Conselho Pastoral Paroquial, de 
forma unânime, em reunião já deste ano, de colocar-
mos à veneração, na nossa igreja paroquial, uma ima-
gem de São José. Por proposta do Grupo de Cultura 
e Convívio, em reunião recente, achou-se que o dia da 
Festa de S. José Operário, dia 1 de Maio (amanhã), 
seria o melhor dia para benzer solenemente a nova 

imagem e para a co-
locar à veneração de 
todos. 

Assim, será ama-
nhã, que, na Missa 
da Festa de São José 
Operário, às 18.00 
horas, será benzida a 
tão desejada e bonita 
imagem.   

Há envelopes 
próprios, à disposi-
ção de todos, para 
fazerem as suas ofer-
tas, quer individuais 
quer familiares, para 
ajuda do custo da 
imagem, satisfa-
zendo a devoção de 
muitos e, ao mesmo 
tempo, ajudando a 
superar o “déficit” 
das contas gerais da 
nossa Comunidade.  

  

       A Arte de ser Mãe 
 

 A Comissão Episcopal do Laicado e Família 
(CELF), da Igreja Católica em Portugal, enviou uma 
mensagem às mães do nosso país, por ocasião deste 
“Dia da Mãe” (2 de Maio), evocando as situações de 
luto e a crise provocada pela pandemia. 

“Neste tempo de incerteza, confiamos as mães a 
Maria, que é a mãe de todas as mães. Recordamos as 
mães que deram à luz durante a pandemia, mães que 
perderam o emprego ou rendimentos, mães que per-
deram filhos e estão de luto, mães que lutaram e lutam 
pela saúde da sua família, mães cuidadoras de idosos 
e de pessoas com deficiência”. 
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Não nos falte o ânimo!      

 

O momento que vivemos mostra-se duro e 
exigente, mas não deixa de ter também o seu lado 
animador e esperançoso, ao mesmo tempo. 

Há carestia de alguns meios e também de um 
certo e habitual à vontade social, mas não deixa-
remos de reconhecer uma nova visão das coisas 
que ultrapassa a vulgaridade a que nos fomos ha-
bituando, pouco a pouco...  

Neste momento, apelemos ao lado mais posi-
tivo: mês de maio, mês de Nossa Senhora, Dia da 
Mãe, festas do Espírito Santo, diminuição da pan-
demia, primavera afirmada, esperanças no ve-
rão… Sem esquecer que, para quem ama Deus, 
tudo se converte em bem…                                                                         

    Padre João 



 

A mensagem, intitulada ‘A arte de ser mãe’, sub-
linha a necessidade de oferecer “aos filhos, um 
mundo”, cheio de valores, de esperança e sonhos. 

“Como ninguém, as mães são capazes de se doar, 
de perdoar, de compreender, de aceitar e não julgar”. 

As mães sabem que ser mãe não é ter, é ser. Ser-se 
quem se é nos filhos e pelos filhos. As mães são aquelas 
que amam antes de serem amadas. São aquelas que res-
pondem antes de serem chamadas. São aquelas que beijam 
antes de serem beijadas. São aquelas que correm para o 
abraço esquecendo o cansaço”. 

“Que as mães não esqueçam que os seus filhos 
também são filhos de Maria. Com elas, Maria partilha 
a sua responsabilidade materna, carrega os sofrimen-
tos e as dificuldades dos seus filhos. Com as mães – e 
ainda mais do que elas – ela deseja a sua felicidade”, 
indicam os bispos católicos. 

 

Rezar com Maria 
 

Um magnífico 
suporte diário para o 
Mês de Maria, apenas 
por um euro… Apro-
veite e ofereça tam-
bém aos amigos ou 
amigas! 

Uma oração e 
contemplação para 
cada dia do mês, sem-
pre a partir de uma ci-
tação bíblica, e com 
belas imagens. 

 

Agenda Semanal 
 

30.Abr.- 6.ª f.ª da 4.ª Sem. do T. Pascal.  
- Celebrações da Eucaristia, às 9.30 e 18.30 h..  
- Às 10,00, recitação do “Terço de Raquel”.  
- Às 21.00 - Catequese de Adultos para o Batismo 
e Crisma de 2022 (pela Páscoa). 

01.Maio - Sáb. - Festa de S. José Operário. 
- Às 9.30 e 18.00 - Celebrações da Eucaristia. 
- Às 10.00 - Visita guiada (S. Brígida) na Igreja. 
- Às 10.30 h., Missa e Batismo de Filipe Moita, 
Rafaela Calhau, Francisco Jorge e Sara Jorge (Pa-
dre Luís Onofre, S. J.) 

02.Maio - V Dom. de Páscoa. - Dia da Mãe.  
- Missas: Às 09.30, às 11.30 e às 18.30. 
- Às 15.00, Missa e Bat. Teresa C. Negreiros (Pa-
dre Carlos Azevedo Mendes, S.J.) 

03.Maio - 2ª f.ª - S. Filipe e S. Tiago, Apóstolos.  
Igreja fechada todo o dia (limpeza e descanso). 

04.Maio - 3.ª f.ª da 5.ª Sem. do T. Pascal. 
- Celebrações da Eucaristia, às 9.30 e 18.30 h.. 

- Às 19.00, na igreja, Reunião dos MEC (Minis-
tros Extraordinários da Comunhão), de prepara-
ção para o seu apoio aos Acólitos.    

05.Maio - 4.ª f.ª da 5.ª Sem. do T. Pascal. 
- Celebrações da Eucaristia às 9.30 e 18.30 h..  

06.Maio - 5.ª f.ª da 5.ª Sem. do T. Pascal. 
- Celebrações da Eucaristia às 9.30 e 18.30 h..  

07.Maio - 6.ª f.ª da 5.ª Sem. do T. Pascal. - 1ª 
 Sexta-feira do Mês. 

- Celebrações da Eucaristia às 9.30 e 18.30 h.. 
- Às 10,00, recitação do “Terço de Raquel”.  
- Às 17.30, Adoração do SSmo. Sacramento. 
- Às 21.00 - Catequese de Adultos (com vista ao 
Batismo e Crisma), na igreja. Aceitam-se inscri-
ções de candidatos para receberem o Sacramento 
do Crisma no próximo ano, pela Páscoa.  

08.Maio - Sáb. da 5.ª Sem. do T. Pascal. 
- Celebrações da Eucaristia às 9.30 e 18.00 h.. 
- Às 12.00 - Missa e celebração dos 50 anos de 
casamento de Florinda e Carlos Pereiro. 
- Às 14.00, Batismo de Manuel Cabral. 
- Na Missa da Catequese, realiza-se a “Festa da 

 Palavra”. Lições de Catequese presencial.  
09.Maio - VI Domingo da Páscoa. 

- Às 9.30, 11.30 e 18.30 - Missas Dominicais. 
- Às 11.30, Missa com Batismo de Dinis Sobral e 
50 anos de casamento de Florinda e Carlos Pe-
reiro. 
- Às 12.45, Missa e Batismo de António Baptista. 
(Padre Pedro Rocha Mendes). 
 

Guitarras e Computadores 
 

A comunidade paroquial propõe, tanto para cri-
anças como para jovens, a possibilidade de se inscre-
verem em lições de guitarra que vão abrir em breve.  

O mesmo se diga para qualquer pessoa que queira 
aprender ou aperfeiçoar os seus conhecimentos de 
computador. As lições de computador serão às terças 
e/ou às quintas-feiras das 17 às 19 horas. Já começa-
ram ontem.  

As lições de guitarra começarão dentro de duas 
ou três semanas, a combinar com os professores. 

 

A encerrar… 
  

1.- Adivinha:  
- O que vai sempre para cima e nunca para baixo?  
2.- Resposta da adivinha da edição anterior: 
- O que vai sempre para cima e nunca para baixo?  
R/.: A idade de qualquer mortal… 

 

Bom Domingo! 
Bom Tempo Pascal! 


