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MAIO
2022

ANO C
PÁSCOA

SEXTO DOMINGO

Atos 15, 1-2.22-29
Salmo 66 (67)

Apocalipse 21, 10-14.22-23
João 14, 23-29

PERGUNTA 
DA SEMANA

O que é que Deus 
quer de mim?

O livro dos Atos dos Apóstolos 
descreve a evangelização e a 
vida das primeiras comunidades 
cristãs. Em Antioquia, surge uma 
questão controversa: É necessária a 
circuncisão? Nas decisões, o Espírito 
assiste a Igreja: «O Espírito Santo e nós 
decidimos». Graças ao Espírito Santo, 
podemos acolher e partilhar a paz do 
Ressuscitado. O cristão é fruto de uma 
profunda relação de amor: «Quem 
Me ama guardará a minha palavra 
e meu Pai o amará; Nós viremos a 
ele e faremos nele a nossa morada». 
Juntos, cantamos a nossa alegria: «Os 
povos Vos louvem, ó Deus, todos os 
povos Vos louvem». Na proximidade 
do Pentecostes, iluminados pelo 
brilho «resplandecente da glória de 
Deus», abrimos o nosso coração ao 
dom do Espírito Santo.

O amor infinito de Deus é capaz de 
transformar a nossa vida. Ser filho 
amado desperta no coração a sede 
de comunhão, o desejo de querer a 
vontade de Deus e de lhe responder 
com determinação e eficácia. O 
fundamento do discernimento 
assenta nesta consciência de que 
Deus ama sem cessar: Deus ama-me; 
Deus perdoa todos os meus pecados; 
Deus cura as minhas feridas; Deus 
enche-me de paz; Deus tem uma 
missão para mim neste mundo. «O 
fundamento está aqui: a descoberta 
da fé, o encontro exultante de alegria 
com Deus, uma relação continuada 
com Deus e o desejo de responder 
a Deus». Surge, com naturalidade, a 
alegre decisão de querer a vontade 
divina. Cheios do Espírito Santo!

“Faremos nele 
a nossa morada”

‘O que é que Deus quer de mim?’, 
nova ‘série’ em laboratoriodafe.pt

Nesta ‘série’ vamos aprender a 
discernir a vontade de Deus, quando 
somos confrontados com escolhas 
entre várias opções, todas elas boas. 
O nosso guia é o Espírito Santo: Ele «vos 
ensinará todas as coisas», promete-
nos Jesus Cristo. Sigo esta ou aquela 
carreira profissional? Continuo no meu 
trabalho atual ou procuro um trabalho 
novo? Escolho o casamento ou a 
vida celibatária? Envolvo-me neste 
ou naquele serviço paroquial? Em 
tais situações, como é que eu posso 
saber qual é a vontade de Deus? Que 
escolha é que Deus quer que eu faça? 
Como é que eu posso saber qual é a 
missão que Deus tem para mim?
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BRUFE
24 — TERÇA-FEIRA, 20H30 - EUCARISTIA
 Maria Leonor Pereira Costa e marido, mc. filha Amélia
 Henrique Ferreira, mc. Mafe

25 — SEXTA-FEIRA, 20H30 - EUCARISTIA
 Manuel Sá e esposa, mc. filhos
 Benfeitores da paróquia
 Paroquianos esquecidos

28 — SÁBADO 
 12H00 - BAPTISMO
 Do Tomás e do Dinis

 19H15 - EUCARISTIA VESPERTINA 
 Delfim Costa Lima e Maria Adelaide Silva Claro, mc. família
 Gaspar O. Sousa, filho Zacarias e genros Meira e Luís, mc. esposa
 David Pereira Vilaça, mc. Liliana Frutuoso
 Manuel Junqueira e esposa, mc. filha Conceição
 Abílio Pereira Alves, mc. Confraria Santíssimo Sacramento
 António Joaquim Alves Soares, mc. Confraria S. Sacramento
 Maria Fernanda Vilar Faria, mc. Confraria S. Sacramento

 21H30 - PROCISSÃO MARIANA  
 A sair do lugar da Igreja/Silvares

29 — VII DOMINGO DE PÁSCOA - ASCENSÃO, 9H45 - EUCARISTIA
 Familiares de Emília Feiteira  
 Joaquim de Sá e Sousa, esposa e filhos, mc. filha
 António Costa Sequeira Lopes, esposa, pais e sogros, mc. filhos
 Maria Amélia Valente Costa e marido, mc. filho José
 Maria Fernanda Araújo Costa, mc. Sofia
 Maria Fernanda Araújo Costa e família, mc. sobrinha Rita

 10H45 - Oração Mariana

CAMINHADA PASCAL - PONTO CRUZ: a Cruz é o núcleo 
central do mistério pascal de Cristo, onde se revela 
totalmente a verdade do Crucificado e do Ressuscitado; 
a Cruz é a nossa marca identificativa; é o rumo do 
percurso da nossa vida cristã: “se alguém quiser 
seguir-me tome a sua cruz e siga-Me” (Lc 9, 23). .Cruz 
foi, portanto, o ponto nuclear do caminho quaresmal 
e também o é, agora, no tempo pascal, mas com uma 
dimensão comunitária. Ou seja, se na Quaresma fizemos 
um caminho de conversão pessoal, assumindo Pontos 
de Esforço, que nos ajudaram a configurar com a Cruz, 
agora, nos cinquenta dias de Celebração Pascal, a Cruz 
configura-nos com o Ressuscitado. Por isso, tomamos o 
caminho pascal, passando da dimensão pessoal à lógica 
comunitária. Ajudados pelo Espírito, somos enviados a 
partilhar com a comunidade a alegria da fé, a força da 
esperança e a caridade como modo de agir. Na caminhada 
pascal, participamos da missão do Ressuscitado, damos 
continuidade aos seus gestos, tomamos parte da vida da 
Igreja. Vivemos a Missão em Ponto. 

MISSÃO EM PONTO – TOMAR PARTE NO ENSINO: tomar 
parte no ensino significa dar, partilhar com os outros o 
que nós mesmo recebemos, sabendo o que consideramos 
precioso e fundamental para o crescimento humano 
e cristão. Este é o processo pelo qual Jesus passou: o 

23 A 29 DE MAIO

  

PROCISSÃO MARIANA 
Despois deste interregno de dois anos,

devido à pandemia, faremos a Procissão Mariana, este 
ano no dia 28, sábado, às 21h30, a sair do lugar da Igreja/

Silvares. Terá ainda um cunho pascal, pois seguiremos 
os passos do ressuscitado, acompanhados por Maria 
e os Apóstolos. Todos, grandes ou pequenos, estão 

convidados. Participemos!

DESTAQUE

que Ele recebeu do Pai, ele o testemunhou a todos. Assim 
também o que recebemos da tradição da Igreja, da nossa 
comunidade e da nossa família, nós o testemunhamos, nós 
o partilhamos, nós o ensinamos de geração em geração. 
Cabe a cada cristão, a cada discípulo de Jesus abrir o seu 
coração e a sua mente a tudo o que o Espírito Santo nos 
ensina. É Ele quem nos ensina e nos recorda todas as 
coisas de Deus. Portanto, tomar parte no ensino é deixar-
se em primeiro lugar ensinar, para depois o partilhar com 
todos. Não algo que diga respeito apenas a alguns, como 
os sacerdotes ou bispos. Esta é uma missão de todos os 
discípulos de Jesus. 

DIA DOS MOVIMENTOS – VIGÍLIA DO PENTECOSTES: no dia 
4 de junho, às 21h30, na Matriz Nova, celebraremos o dia 
dos Movimentos e grupos de Apostolado. Reunimo-nos em 
vigília de Pentecostes, invocando o dom do Espírito santo 
para todos os membros dos movimentos e para toda a 
comunidade. Esta vigília de oração está aberta a toda a 
comunidade. Participemos.

DELEGADOS DOS MOVIMENTOS: dia 1, às 21h15, na cripta 
da igreja, haverá encontro para todos os delegados dos 
movimentos. A presença de todos é muito importante.

CATEQUESE - RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA: durante este mês 
proceder-se-á à renovação da matrícula na catequese. As 
crianças e adolescentes já receberam a ficha de renovação 
a qual deve ser devolvida ao catequista até ao fim de Maio.

MATRÍCULAS PARA O PRIMEIRO ANO DE CATEQUESE: no dia
15 de julho faremos as matrículas para os que vão ingressar 
no primeiro ano da catequese, às 21h15, na Cripta da Igreja. 
Passem a informação. Obrigado.

MATRÍCULAS EM EMRC: que os pais matriculem os seus 
filhos na disciplina de Educação Moral Religiosa Católica. 
Não sendo catequese, é um complemento de formação 
nos valores legítimos da fé cristã. É missão dos pais 
educarem na fé os seus filhos. Esta aula possibilita uma 
outra abordagem da Fé Cristã. 

BÊNÇÃO DE CASAS NOVAS: durante o tempo pascal, as 
famílias interessadas, procurem no atendimento marcar 
um horário para procedermos à bênção das suas casas 
novas.

ATENDIMENTO PAROQUIAL: dia 27, das 17h às 19h. 


