
As maravilhas de Deus continuam
a ser descritas pelos textos bíblicos
propostos para este tempo pascal. Em
modo sinodal, ontem e hoje, somos
convocados para escutar «tudo o
que Deus fizera com eles» e para
contar o que Deus continua a fazer
connosco. «Eis a morada de Deus [...].
Deus habitará com os homens». Por
isso, damos graças e bendizemos a
Deus. Maravilhosa misericórdia que
nos salva e «se estende a todas as
criaturas». Boa Nova anunciada a
todas as pessoas. Mandamento que
antes de nos ser pedido é já praticado
por Jesus Cristo: «Como Eu vos amei,
amai-vos também uns aos outros».
Neste Quinto Domingo de Páscoa, a
palavra central é ‘amor’. Todos somos
chamados a acolher e a anunciar o
amor misericordioso do Pai.

Bendizer, em vez de abençoar, é
uma pequena alteração, no coração
da Oração Eucarística, a Narração
da Instituição. De facto, Jesus não
‘abençoou’ o pão ou o vinho. Alguns
até poderiam pensar que se trata de
uma bênção sobre os dons. A riqueza
da língua portuguesa permite-nos
três verbos para traduzir o latino
‘benedicere’: bendizer (a bênção
ascendente, que é dirigida por
nós a Deus); abençoar (a bênção
descendente, que nos é dada por
Deus); benzer (também descendente,
por norma invocada sobre coisas ou
animais). Jesus rezou uma bênção
dirigida ao Pai, à semelhança da
oração «Bendito sejas, Senhor nosso
Deus...». Por isso, agora rezamos:
«dando graças, Vos bendisse»
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PALAVRA DE DEUS
LEITURA I ATOS 14, 21B-27
SALMO RESPONSORIAL  SALMO 144 (145)

LEITURA II APOCALIPSE 21, 1-5A
EVANGELHO JOÃO 13, 31-33A.34-35
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CELEBRAÇÕES

Terça-feira, dia 17 de Maio, 21h30 
Almas do purgatório

Sábado, dia 21 de Maio, 18h
Rosária Ferreira Mendes, mc. marido e filhos 
30o Dia de Maria Helena Martins Mota, mc. filhos 
Maria Isilda Pereira e genro Adriano, mc. José Castro 
Augusto Magalhães, Maria Aurora Mendes e avós, mc. filhas 
Júlio da Costa, esposa e filho, mc. filhos 

Domingo, dia 22 de Maio, 9h
Povo
Joaquim Ferreira Augustinho Pereira de Souza e avós, mc. esposa 
António Mendes e Joaquina Freitas, mc. filha 
Albano Soares Ramos, pais e sogros e familiares, mc. esposa e filha    

AVISOS

PROCISSÃO DE VELAS | 28 DE MAIO
Como tradição da devoção mariana, a paróquia costuma realizar a procissão de 
velas com o andor de Nossa Senhora meditando os mistérios do rosário. Depois de 
dois anos onde não foi possível realizar este percurso orante, vamos retomar esta 
tradição no dia 28 de maio, sábado. Começamos às 21h na Igreja e celebraremos 
eucaristia no final (não celebramos às 18h).

INAUGURAÇÃO DO PARQUE DE LAZER DE FORNELOS
A junta de freguesia de Fornelos convida toda a comunidade para a inauguração 
e bênção do Ecoparque de Lazer de Fornelos, no dia 29 de Maio, domingo, pelas 
16h. Este parque encontra-se na rua Cimo de Vila, em frente à sede da Junta de 
Freguesia de Fornelos.


