
 B
O

LE
TI

M
 IN

TE
RP

AR
O

Q
UI

AL
 . A

RC
IP

RE
ST

AD
O

 D
E B

RA
GA

 . 7
5275

2

FA
M

ÍLI
A 

FA
M

ÍLI
A 

SO
LID

ÁR
IA

25
ABRIL
2021

ANO B 
PÁSCOA 

QUARTO DOMINGO

Atos 4, 8-12
Salmo 117 (118)

1João 3, 1-2
João 10, 11-18

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

‘Sonhar os 
sonhos de Deus’

[Oração pelas 
vocações]

bit.ly/vocacoes2021

Nos caminhos da missão, não 
estamos sozinhos: está connosco o 
«Bom Pastor», que conduz as suas 
ovelhas sempre na dinâmica da vida 
e do amor. Este é o Quarto Domingo 
de Páscoa, jornada de oração pelas 
vocações, na Igreja de Jesus Cristo. 
No seu rosto, reflexo do Pai, brilha o 
amor. Um amor que nos procura: 
somos criaturas amadas, somos filhos 
no Filho. A iniciativa parte de Deus: 
«vede que admirável amor o Pai nos 
consagrou em nos chamarmos filhos 
de Deus». Um amor sobre o qual se 
edifica a Igreja cuja missão é anunciar 
e testemunhar a todo o mundo: Jesus 
Cristo é a «pedra angular [...] admirável 
aos nossos olhos». É em seu nome que 
proclamamos tão alegre notícia: «em 
nenhum outro há salvação». Somos 
discípulos missionários!

João é o apóstolo do amor. Nas 
pisadas do Bom Pastor, revela o 
amor que nos torna «semelhantes a 
Deus». Um amor ‘contagioso’: cada 
um dá e recebe, sem fazer aceção de 
pessoas; proposto a todos, e a todos 
torna livres. É do Espírito Santo que 
recebemos a energia que nos impele 
a praticar o mandamento do amor. 
Este é também o ‘sonho’ de qualquer 
vocação cristã, pois só o amor dá 
sentido à vida, lembra o Papa. O 
amor a Deus e aos outros é a base de 
cada vocação: sem amor, a palavra 
torna-se vã, atraiçoa-se a verdade 
do nosso testemunho. «Corações 
abertos, capazes de grandes ímpetos, 
generosos na doação, compassivos 
para consolar as angústias e firmes 
para fortalecer as esperanças».

“Filhos “Filhos 
de Deus”de Deus”

‘Testemunhas da Páscoa’, 
série em laboratoriodafe.pt

João
Hoje, acompanhamos o ‘discípulo 
amado’ que nos faz mergulhar no 
oceano do amor divino, de modo a 
percebermos qual é a nossa condição 
de criaturas/filhos e a nossa missão 
de ‘Testemunhas da Páscoa’. Apoiados 
no testemunho de João, somos 
convidados a abrir o nosso coração, 
para nos deixarmos iluminar pelo 
amor divino. Quem deseja iniciar 
um plano (diário) de leitura da Bíblia 
tem aqui um ótimo ponto de partida. 
Quando alguém pergunta: Por onde 
posso começar a ler a Bíblia? Pelas 
Cartas de João.
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28 | S. Pedro Chanel, presbítero e mártir 
[MF]; S. Luís Maria Grignion de Montfort, 
presbítero [MF];
29 | S. Catarina de Sena, virgem e 
doutora da Igreja, Padroeira da Europa 
[Festa];
30 | S. Pio V, papa [MF];
1 de Maio | S. José Operário [MF];
2 de Maio | V Domingo da Páscoa.

LITURGIA

IV DOMINGO DA PÁSCOA

CAPELANIA DOS CONGREGADOS  ANO 10
Nº 09

‘‘ PENSAMENTO DA SEMANA

Não abandonemos as orações 
simples que aprendemos em família 
quando pequenos e que guardamos 
na memória e no coração: são vias 
seguras de acesso ao coração do Pai.
(Papa Francisco)

COMDIGNITATIS PROMOVE WEBINAR 
SOBRE CRIANÇAS E PANDEMIA
A Associação ComDignitatis realiza o webinar 
“Ecos de Pandemia no Direito da Criança – os 
Impasses e os Desafios para o Futuro”.
As inscrições, apesar de limitadas, são gratuitas. 
+ info: www.arquidiocese-braga.pt

Maio
6

AGORA PODE FAZER 
O SEU DONATIVO 
POR MBWAY

Já pode fazer o seu donativo à Basílica 
dos Congregados a partir da aplicação 
MBWAY. O número de telemóvel é o 
910 896 822.

OS CONGREGADOS PRECISAM 
DA SUA AJUDA
As restrições governamentais agravaram a 
situação financeira da Irmandade. Enquanto as 
despesas se mantêm, as receitas diminuíram 
significativamente. Precisamos da vossa ajuda 
para atingirmos o equilíbrio e sustentabilidade 
financeira da Irmandade. Apelamos à 
generosidade nas colectas (peditórios) e aos 
donativos através de MB WAY [910 896 822] 
ou por transferência bancária IBAN: PT50 
0018 000344163103020 90. Contamos consigo! 
Obrigado.

DIA DA MÃE
Sábado e domingo, respectivamente, 
nas eucaristias vespertinas e dominicais 
celebramos o Dia da Mãe. Há um presente 
para todas as mães.

Maio
1 e 2

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DA IRMANDADE
A Assembleia tem lugar no salão anexo à 
sacristia da Basílica, no dia 22 de Maio, sábado, 
às 17h30. Um dos pontos da agenda é a 
apreciação, discussão e aprovação das Contas 
de Gerência de 2019 e 2020.

Maio
22

MÊS DE MAIO
Oração do terço às 10h e 16h15. Rezaremos 
pela santificação das famílias, vocações, 
refugiados, paz, doentes e intenções do 
Santo Padre.
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