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Para o discípulo, o foco de atenção, o ponto de encontro, a raiz de tudo é Cristo e a relação com
Ele. Por isso, sem Ele, fora d’Ele, nada feito: “Sem Mim, nada podeis fazer” (Jo 15,5). Esta união a
Cristo, iniciada no Batismo, alimenta-se da Eucaristia, poda-se e purifica-se na Reconciliação,
respira-se na Oração, vive-se no amor concreto.
Olhemos então para Maria e José: no silêncio do agir quotidiano, José juntamente com Maria só
têm um único centro comum de atenção: Jesus. Eles acompanham e protegem, com
compromisso e ternura, o crescimento do Filho de Deus, meditando em tudo o que acontecia. São
Lucas sublinha a atitude de Maria, que é também de São José: «Conservava todas estas palavras,
meditando-as no seu coração» (Lc 2, 19.51). Neste mês de Maria, neste Ano de São José,
intensifiquemos a nossa relação com o Senhor, na Eucaristia, no mandamento do amor, na oração
de cada dia, no mês de Maria, cada vez que vamos rezar e repetir “Pai-nosso… Ave-maria, São
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José, sombra na Terra do Pai celeste, rogai por nós”!

V DOMINGO DA PÁSCOA - ANO B
ANO DE SÃO JOSÉ – UM PRESENTE PARA TODA A IGREJA
ANO “FAMÍLIA AMORIS LAETITIA”

«A GLÓRIA DE

O que se espera desta nossa união a Cristo? Que dêmos muito fruto! A nossa civilização pede-nos
rentabilidade, mede-nos pelo produto, avalia-nos mais pelos resultados do trabalho do que pelo
amor no que fazemos. E por isso, muitas vezes, a nossa vida é produtiva, rentável, bem-sucedida.
Mas não dá fruto! Conseguimos bons resultados nos estudos, na carreira, nos lucros, mas
fracassamos nas relações pessoais, no amor, no casamento, na família! Precisamos de nos cultivar
por dentro, para que a nossa vida dê mais fruto, dê muito fruto. O fruto do amor é a marca que
pomos naquilo que fazemos, é a marca que deixamos no amor com que tocamos a alma e a vida
dos outros e nos entregamos por eles. Esse é o fruto. Há dias, o conhecido psiquiatra Daniel
Sampaio, numa entrevista ao Semanário Expresso, ao fim de 50 dias de internamento por causa da
covid-19, dava-nos conta de que, durante esse período, entre a vida e a morte, fez vários balanços
da vida. E confessava: “Eu tive uma boa carreira, mas sem qualquer demagogia, o mais importante
que construí na minha vida foi a família”. Este é o fruto que permanece. Não os livros, o dinheiro, a
carreira. Tudo isso desaparece. O que fica de tudo o que passa é o amor.

«NÃO AMEMOS
COM PALAVRAS E
COM A LÍNGUA,
MAS COM OBRAS E
EM VERDADE»

Este mês de maio, mês das flores e mês da mais bela flor do jardim de Deus; Maria, começa com
dois dias especiais, o Dia do Trabalhador e o Dia da Mãe, vale a pena lembrar o apelo do apóstolo
João: “Não amemos com palavras e com a língua, mas com obras e em verdade” (1 Jo 3,18).
As mães ensinam-nos que o verdadeiro amor é trabalho, o amor dá muito trabalho, o amor dá
muito que fazer. De que modo as mães e os pais amam os seus filhos? Com o trabalho. Cuidando
deles. Trabalhando por eles. É assim o amor. De que modo amou José os seus tesouros, a esposa e
o filho? Com o trabalho do amor.
Neste Dia da Mãe, filhos, dai-lhe esta prenda, quer ela esteja em casa, quer ela esteja no Céu:
«Deixemos a mãe descansar».

MEU PAI É QUE
DEIS MUITO
FRUTO»

Caros amigos:

1ª Leitura
Act 9,26-31
Salmo
21 (22)
2ª Leitura
1Jo 3,18-24
Evangelho
Jo 15,1-8

Que belos são estes dias da Páscoa, que agora se desconfina, da Páscoa florida,
neste maio do coração, neste mês de Maria. E o mês começa com a figura de
São José, Operário, a que sucede hoje o Dia da Mãe. Maria, a Mãe, e José,
Operário, unidos a Jesus, centrados e concentrados n’Ele, ensinam-nos o
trabalho do amor e o amor no trabalho, como segredo para dar um fruto que
permaneça. Caros irmãos e irmãs: peçamos a São José e à Virgem Maria que
nos ensinem a centrar em Cristo a nossa vida, a vivermos a nossa fé nos
gestos do amor concreto de cada dia e a reservarmos mais espaço ao Senhor,
a quem servimos e adoramos na nossa vida. Vivamo-lo, desde já.
Votos de um Santo Domingo e de uma semana abençoada! Feliz Dia da Mãe!
Um abraço a todas as mães!

.

REZAR A PALAVRA
E CONTEMPLAR O
MISTÉRIO

«PERMANECEI EM
MIM E EU
PERMANECEREI EM
VÓS»

Salta-nos ao ouvido a repetição, por sete vezes, do verbo “permanecer”, no
Evangelho deste Domingo: trata-se sempre de permanecer em Cristo. Tal significa
enraizarmos e embebermos em Cristo a própria vida, vivermos unidos a Ele,
como ramos na única e verdadeira videira. Para o discípulo de Jesus, o que é
decisivo é esta permanência, esta união inseparável, fiel e constante, esta união sem
intervalos, sem pausas, sem cansaços, sem desistências, sem intermitências.

VIVER A
PALAVRA

Pai, Tu estás sempre atento à nossa evolução…
tornas-te presença evidente de agricultor.
Viste, vês e verás, e entraste no preciso instante em que a Ti me abandonei,
te entreguei a minha liberdade, a minha vontade,
consentindo confiante que tratasses de mim, de mim cuidasses.
Tu, bom conhecedor da minha história vital,
guardas, preservas em segurança a tua casta,
cortando tudo aquilo que excede a carga e é desperdício de seiva,
limpando a vide, na antevisão de uma abundante floração e generosa colheita.

Estarei atenta às moções do Espírito, discernindo o fruto que vem do bom
Espírito daquele que vem do mau espírito.

VIDA DIOCESANA Domingo, 02 de Maio – V Domingo da Páscoa - Dia da Mãe
– Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima – D. Beatriz
E PAROQUIAL -– 08h30
09h00 – Eucaristia do V Domingo da Páscoa
- Leitores: Cristina Cunha (1ª Leitura); Sr. José Rego (2ª Leitura); Cristina Cunha

(Oração dos Fiéis)

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 03 DE MAIO 2021 (SEGUNDA-FEIRA)
02/05/2021

- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. José Rego e Sr. Albino Cruz
Segunda-feira, 03 de Maio – S. Filipe e S. Tiago (Menor), Apóstolos (FESTA)

Mês de Maria

- 18h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora Rosário de Fátima – D. Margarida
- 19h00 – Eucaristia pelas intenções anunciadas
- Leitora: D. Margarida
Terça-feira, 04 de Maio – S. José Maria Rúbio, Presbítero (MF) - Mês de Maria
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima em família
- Não há celebração da Eucaristia
Quarta-feira, 05 de Maio – S. Vicente Ferrer, Presbítero (MF) - Mês de Maria
- 18h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora Rosário de Fátima – D. Céu Vieira
- 19h00 – Eucaristia pelas intenções anunciadas
- Leitora: D. Céu Vieira
Quinta-feira, 06 de Maio – S. Domingos Sávio (MF) - 1ª Quinta-feira - Mês de Maria
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima em família
- Não há celebração da Eucaristia
Sexta-feira, 07 de Maio – S. Juvenal (MF) - Mês de Maria - 1ª Sexta-feira
- 18h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora Rosário de Fátima – D. Céu Cruz
- 19h00 – Eucaristia pelas intenções anunciadas
- Leitora: D. Céu Cruz
Sábado, 08 de Maio – Nossa Senhora, Medianeira de todas as graças (MF)

04/05/2021

05/05/2021

- ANIV. NATAL. Augusta da Conceição F. Sampaio - int. marido e família
- Maria Amaral Alves Pereira do Rego - int. filho Manuel

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 07 DE MAIO 2021 (SEXTA-FEIRA)
07/05/2021

- ANIV. Armando Ribeiro da Silva e esposa - int. nora Augusta
- Joaquim Teixeira Elias e Manuel da Costa Cunha Rego - int. esposa, família e Irmã Maria

Carvalho

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 08 DE MAIO 2021 (SÁBADO)
MISSA TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK ÀS 19H00

dos fiéis)

- Em honra de S. Roque – int. Fátima Sampaio
- ANIV. Maria de Freitas Rodrigues Meira Lima - int. nora

08/05/2021

- Anabela Leite - int. irmão José Alpoim e família
- Manuel Ferreira de Sousa - int. Pe. Alfredo e família*

dos Fiéis)

- Maria das Dores Araújo Vaz e marido - int. afilhada

- Ministros Extraordinários da Comunhão: D. Margarida e Sr. Albino Cruz

2. Após estes 3 últimos meses de encerramento forçado por causa da pandemia,
informamos que a nossa Piscina do Centro Social Paroquial reabre portas e retoma todas
as suas actividades já na próxima segunda-feira, dia 03 de maio. Apresse-se a reativar a
sua inscrição, nas respectivas modalidades. Bons mergulhos!

- Manuel Augusto Neiva de Sá – int. irmão e família*

- Pelas almas do purgatório – int. Confraria das Almas

- 19h00 – Eucaristia Vespertina do VI Domingo da Páscoa
- Leitores: D. Céu Morais (1ª Leitura); Sr. José Rego (2ª Leitura); D. Céu Morais (Oração

INFORMAÇÕES
ÚTEIS

- Aires Sampaio Alves Ferreira- int. filha Manuela

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 05 DE MAIO 2021 (QUARTA-FEIRA)

- 18h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima – D. Rosa

1. Esta semana, celebraremos a Eucaristia pelas intenções anunciadas, segunda (03/05),
quarta (05/05), sexta (07/05) e sábado (08/05), sempre às 19h00. Nesses mesmos dias,
meia hora antes, isto é às 18h30, recitaremos o Terço em honra de Nossa Senhora. Apenas
será transmitida em direto via facebook, a Eucaristia Vespertina, aos sábados.
A igreja é um lugar seguro. É tempo de regressar!

- Maria da Graça Neiva Sampaio Rocha – int. Confraria do Santíssimo Sacramento*

- Maria Lima de Araújo, marido e filho - int. filho e irmão António

Mês de Maria

- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. José Rego e D. Céu Vieira
Domingo, 09 de Maio – VI Domingo da Páscoa - Mês de Maria
- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima – D. Margarida
– 09h00 – Eucaristia do VI Domingo da Páscoa
- Leitores: D. Adília Santos (1ª Leitura); Sr. José Rego (2ª Leitura); D. Adília Santos (Oração

- Manuel da Silva Maciel - int. esposa e filhos

- Karel e Marie Louise Van Dorpe, Joaquim Macedo e Guillermina Cunha - int. Ingrid Van Dorpe*

09/05/2021

- Maria dos Prazeres Martins Costa - int. filha Maria
- Maria Gracinda Martins Ferreira e marido - int. filhos

INTENÇÃO DE MISSA PARA O DIA 09 DE MAIO 2021 (DOMINGO)
09/05/2021

– VI Domingo da Páscoa - Pelos meus paroquianos e suas intenções

