
DESTAQUES: 

Exposição do Santíssimo - 17h30, todos os Sábados 

12 de Maio - Grupo de Reflexão Sinodal - 19h (Sala de reuniões) 

14 de Maio - Grupo “Jesus da Galileia” (Renovamento Carismático) - 21h 

(na Igreja) 

23 de Maio– Peregrinação da Paróquia a Fátima (Inscrições na Secretaria) 

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

Sabemos que o segredo da vida é o Amor. 

Mesmo quando o imediato e o espírito pragmático de que estamos imbuídos 

nos “obrigam” a fazer outras escolhas que nos levam a sacrificar os laços que 

criamos com os outros, sabemos sempre que mais tarde ou mais cedo o vazio 

e a solidão se hão-de apresentar como factura a pagar... 

Toda a gente que faz a experiência do dom, mesmo não tendo fé, é capaz de 

reconhecer aquilo que, segundo S. Paulo, Jesus um dia disse aos seus discípu-

los: que “há mais alegria em dar do que em receber”. 

Não precisávamos de Jesus para sabermos isso. 

Mas precisamos de Jesus para entendermos a radicalidade do dom. 

Precisamos de Jesus para sabermos que é só dando tudo (por mais que o ins-

tinto natural de sobrevivência se recuse a aceitá-lo…) que se pode receber 

tudo! 

Precisamos de Jesus, principalmente, para que, sabendo isso, tenhamos con-

nosco a Sua força, o mesmo é dizer, a capacidade de pôr isso em prática!... 

É esse o fruto e a novidade da Páscoa e da vida cristã: o dom do Espírito que 

torna possível o que humanamente é impossível!... 
 

O amor que vives tem a medida do Amor de Jesus? 
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Jesus diz-nos neste Domingo que “ninguém tem maior amor do que aquele 
que dá a vida pelos amigos”. E foi isso que Ele fez. Por todos e cada um de nós. 
 

Este amor de Jesus por nós continua hoje a exprimir-se de muitas maneiras na 
nossa vida. 
O mês de Maio dá a este amor o rosto de Maria.  
Não podemos deixar de nos lembrar das palavras de Jesus na Cruz,  
dirigidas a São João e a cada um de nós : “Eis a tua Mãe”!  
 

Há uma cor própria do amor de Jesus por cada um de nós. 
E Maria faz seguramente parte dessa cor.  
 

As crianças da Catequese, nesta semana que passou, vieram rezar o terço em 
conjunto.  
A comunidade fá-lo habitualmente às 18h.  
E cada um de nós, no silêncio do coração: que atenção damos a Maria? 
 

          Pe. Luís Alberto 

À MESA DA PALAVRA - VI Domingo da Páscoa- Ano B  

1. LEITURA DOS ACTOS DOS APÓSTOLOS (Act 10, 25-26.34-35.44-48) 

Naqueles dias, Pedro chegou a casa de Cornélio. Este veio-lhe ao encontro e 
prostrou-se a seus pés. Mas Pedro levantou-o, dizendo: «Levanta-te, que eu 
também sou um simples homem». Pedro disse-lhe ainda: «Na verdade, eu 
reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas, em qualquer nação, 
aquele que O teme e pratica a justiça é-Lhe agradável». Ainda Pedro falava, 
quando o Espírito desceu sobre todos os que estavam a ouvir a palavra. E 
todos os fiéis convertidos do judaísmo, que tinham vindo com Pedro, ficaram 
maravilhados ao verem que o Espírito Santo se difundia também sobre os 
gentios, pois ouviam-nos falar em diversas línguas e glorificar a Deus. Pedro 
então declarou: «Poderá alguém recusar a água do Baptismo aos que recebe-
ram o Espírito Santo, como nós?». E ordenou que fossem baptizados em 

nome de Jesus Cristo. Então, pediram-Lhe que ficasse alguns dias com eles.  

  Palavra do Senhor 



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

A universalidade da salvação não é só uma ideia sobre a qual se pode discorrer… 

Para a Comunidade Cristã primitiva é uma realidade que se impõe: “O Espírito 
Santo difundia-se também sobre os pagãos”… 

De facto, para que isto aconteça só há uma condição: que da parte do homem, 
seja ele qual for, exista a busca de Deus, o desejo e a vontade de O acolher. 

Quando isso acontece (e isso traduz-se, entre outras coisas, na procura daquilo 
que o Senhor quer de nós e na escuta atenta da Sua Palavra), o Espírito desce! 
 

Com que frequência e desejo genuíno de escutar ouves a Palavra do Senhor? 

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 97 (98), 1-4       

    Refrão: Diante dos povos manifestou Deus a salvação 

Cantai ao Senhor um cântico novo 

pelas maravilhas que Ele operou. 

A sua mão e o seu santo braço 

Lhe deram a vitória. Refrão  
 

O Senhor deu a conhecer a salvação, 

revelou aos olhos das nações a sua justiça. 

Recordou-se da sua bondade e fidelidade  

em favor da casa de Israel. Refrão  
 

Os confins da terra puderam ver 

a salvação do nosso Deus. 

Aclamai o Senhor, terra inteira, 

exultai de alegria e cantai. Refrão 

2. LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA DE SÃO JOÃO(1 Jo 4, 7-10)  

Caríssimos: Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus e todo 

aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não 

conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim se manifestou o amor de Deus 

para connosco: Deus enviou ao mundo o seu Filho Unigénito, para que viva-

mos por Ele. Nisto consiste o amor: não fomos nós que amámos a Deus, 

mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de expiação 

pelos nossos pecados. 

  Palavra do Senhor 

«Deus é amor»    
 

Diante da complexidade e da grandeza da criação é relativamente fácil postu-

lar a existência de um Deus Todo-Poderoso que seja inteligência infinita... 

Diante da perfeição e da beleza da criação é relativamente fácil postular a 

existência de um Deus que seja a Perfeição e a Beleza personificadas... 

Mas ainda há lugar para nos refugiarmos no agnosticismo e falar de um Deus 

que nos transcende de tal modo que não O podemos sequer imaginar, quanto 

mais conhecer… 

Só um Deus Amor é que nos deixa desarmados e rendidos! Porque esse é, por 

definição, o Deus que Se revela e Se dá a conhecer por razões e de maneiras 

que só Ele alcança, mas que são, simultaneamente, irrefutáveis, porque fazem 

parte da nossa história... 
 

O Amor de Deus por ti é uma certeza e convicção inabaláveis? 

  EVANGELHO DE N. SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO S. JOÃO (Jo 15, 9-17) 

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.   
 

Palavra da salvação 


