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ANO B 
PÁSCOA 

SEXTO DOMINGO

Atos 10, 
25-26.34-35.44-48

Salmo 97 (98)
1João 4, 7-10
João 15, 9-17

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Praticar o amor, 
a começar pela 

família, dentro da 
própria casa.

O Sexto Domingo de Páscoa (Ano B) 
está marcado por uma prodigiosa 
simplicidade e por uma maravilhosa 
atualidade. Simplicidade, uma vez que 
se trata de amar. Basta amar! «Todo 
aquele que ama nasceu de Deus e 
conhece a Deus». Assim, somos fiéis à 
vocação de filhos de Deus, vinculados 
a uma alegria «completa» que nos 
faz amigos do Filho: «Vós sois  meus 
amigos». Atualidade, na medida em 
que recorda o respeito por todos os 
seres humanos, na certeza de que 
«Deus não faz aceção de pessoas». 
Ele dá a conhecer a salvação a 
todas as pessoas: «Os confins da 
terra puderam ver a salvação do 
nosso Deus». Eis, para nós, cristãos, o 
fundamento da fraternidade universal 
e da caridade que anuncia, pelas 
nossas obras, a misericórdia do Pai.

Nós, discípulos missionários, temos 
como missão tornar visível o amor, à 
maneira de Jesus Cristo. Vamos, com 
o Mestre e Amigo, na descoberta do 
amor mais profundo: a ousadia de 
sairmos para abraçar o outro como 
irmão; morrer para o egoísmo e 
entregar a vida em favor dos outros. 
Não é uma questão de sentimento e 
de atração; é doação e compromisso, 
compaixão e serviço. Amor aberto 
a todos, afetivo e efetivo. Isto é que 
faz de nós cristãos, amigos de Jesus 
Cristo. Somos mais do que crentes em 
Deus. Acreditamos que «Deus é amor». 
E deste modo orientamos toda a vida. 
O discípulo missionário faz-se um 
canal do amor divino, como a torrente 
de um rio que revigora tudo por onde 
passa. E chega a todos os corações!

“Permanecei 
no meu amor”

‘Testemunhas da Páscoa’, 
série em laboratoriodafe.pt

Nós, discípulos 
missionários
O «amor divino é a luz — 
fundamentalmente, a única — que 
ilumina incessantemente um mundo 
às escuras e nos dá a coragem de 
viver e agir. O amor é possível, e nós 
somos capazes de o praticar porque 
criados à imagem de Deus. Viver o 
amor e, deste modo, fazer entrar a luz 
de Deus no mundo» (Bento XVI): eis a 
nossa missão. Amar como Deus nos 
ama, amar como Jesus Cristo nos 
ama, é a revolução que realmente 
pode transformar o mundo.



— PLANO PASTORAL 2020>2023 — CARIDADE – UMA IGREJA SAMARITANA E SINODAL 

TOME NOTA  

10 a 16 de Maio
 

10 | SEGUNDA-FEIRA 
21h15 – Oração Mariana, Matriz Nova 

11 | TERÇA-FEIRA 
19h15 – Eucaristia, Matriz Nova 
21h15 – Oração Mariana, Matriz Nova 

 

12 | QUARTA-FEIRA  
09h00 – Eucaristia, Matriz Nova  
21h15 – Oração Mariana, Matriz Nova 
ILUMINAR A CIDADE DOS HOMENS COM O SINAL DA 
LUZ DE DEUS  

 

13 | QUINTA-FEIRA  
19h15 – Eucaristia, Matriz Nova 
21h15 – Oração Mariana, Matriz Nova 

 

14 | SEXTA-FEIRA  
09h00 – Eucaristia, Matriz Nova 
21h15 – Oração Mariana, Matriz Nova 
21h30 – Encontro de Pais (3.º ano da catequese) 

 

15 | SÁBADO  
09h45 – Confissões, Matriz Antiga  
17h15 – Oração Mariana, Matriz Nova 
18h00 – Eucaristia Vespertina, Matriz Nova  
 

16 | DOMINGO – VII DOMINGO DE PÁSCOA – ASCENSÃO  
08h30 / 11h15 / 19h15 – Eucaristia, Matriz Nova 

 

SEMANA DA VIDA 2021: de 9 a 16 de Maio decorre a Semana 
da Vida. Este ano terá como tema “A Vida que nos Toca – A 
vida que sempre cuidamos”. A vida que se faz no agir de cada 
dia, que acontece na história, que se realiza na doação, que é 
novidade quando buscamos incansavelmente o “ser mais”, 
que é missão quando tocada pela força do evangelho “Eu vim 
para que tenham vida e a tenham em abundância” (Jo. 14,6). 
 

DIA ARQUIDIOCESANO DA FAMÍLIA 2021: no dia 15 de Maio, 
a partir das 15h15, no Espaço VITA, Braga, o P. Paulo Duarte, sj, 
falará sobre: “O amor familiar é um verdadeiro dom”. Haverá 
também transmissão online. O Dia termina com a Eucaristia 
na Capela da Imaculada (Seminário de Nossa Senhora da Conceição), 
pelas 17h30, com a celebração das Bodas Matrimoniais. 
 

VOUCHER SOLIDÁRIO: ajude a Matriz Antiga, nós ajudamos a 
restauração. A pandemia fechou-nos as portas, impediu-nos, 
por exemplo, de realizar o jantar EU SOU MATRIZ, e tantas 
outras iniciativas de angariação de fundos para as obras da 
Matriz Antiga. Contudo, o coração abre-se à criatividade. Por 
isso, porque não aliar uma dinâmica que pudesse ajudar a 
angariar fundos para as obras da Matriz Antiga e, ao mesmo 
tempo, estimular as pessoas a ir aos restaurantes. Para esse 
efeito, pensamos num voucher solidário. Esta iniciativa, para 
além de fomentar a solidariedade entre todos, tem como 
objectivo contribuir para a retoma da restauração, 
promovendo hábitos de consumo local. Acreditamos que a 
superação das dificuldades passa pela união e ajuda mútua 
entre todos. Qual o objectivo? Angariar fundos para a Matriz 
Antiga e fomentar a ida aos restaurantes. Como fazer? 
Adquirindo um voucher por 10€, que vale 5€ no restaurante 
aderente. Onde adquirir? No cartório paroquial, através do e-
mail comunidadestoadriao@arquidiocese-braga.pt, no fim da 
missa, na sacristia, ou ainda através do whatsApp 962740789. 
Até quando? Até ao dia 31 de Dezembro de 2021. Quem 
apoia? Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, a 
Associação de Restaurantes de Vila Nova de Famalicão e o 
Movimento EU SOU MATRIZ (Paróquia Sto Adrião VNF). 
 

ATENDIMENTO PAROQUIAL: contacte-nos para agendar por 
e-mail: comunidadestoadriao@arquidiocese-braga.pt, por 
telefone 253 314 279 ou whatsApp 962 740 789. Obrigado! 
 

OFERTA PAROQUIAL – DONATIVOS À PARÓQUIA: faça a oferta 
ou donativo no cartório paroquial ou colocando o envelope no 
cesto do ofertório da Missa. Pode ainda fazer através de 
MBWAY (962 740 789) ou por transferência bancária PT50 
0033.0000.453336999 08.05. Em qualquer dos casos indique 
sempre o nome do chefe de família e a que se destina a 
oferta/donativo. Se pretender recibo indique o número de 
identificação fiscal (NIF) e peça-o por e-mail.  Gratos pela 
generosidade e sentido de responsabilidade de todos.  

12 DE MAIO – ILUMINAR A CIDADE DOS HOMENS COM O SINAL DA LUZ DE DEUS: este ano, tal como no ano passado, ainda não podemos fazer a procissão de velas, percorrendo as artérias da cidade com Nossa Senhora a abençoar-nos. Contudo, podemos dar à cidade dos homens um sinal da luz de Deus que Maria trouxe ao mundo. Esse sinal pode ser acender velas em nossa casa. Vamos iluminar a cidade com este sinal de Fé: a luz. Esta representa a Luz de Cristo em cada Família, recebida no dia do nosso baptismo. Por isso, desafiamos todas as famílias a colocar velas acesas nas janelas, portas, varandas, jardins ou ruas. E às 21h15, se não podermos vir à Matriz Nova rezar o terço em comunidade, rezemo-lo em família ou individualmente em casa. Podemos também sintonizar com o Santuário de Fátima e participar na oração mariana rezada no recinto do Santuário.   

MÊS DE MAIO - ORAÇÃO MARIANA: este ano o Terço será 
do dia 1 ao 31, na Matriz Nova, às 21h15. Aos Sábados 
será às 17h15. Aos Domingos fica como desafio para a 
oração em família. Também há terço todos os dias na 
Capela de Sto. Adrião, às 19h. Atenção: não há missa no 
final. A horário das missas permanece como até agora. 

  

MARATONA PELO FIM DA PANDEMIA: o Papa Francisco 
pediu a todos os cristãos que fizessem do Mês Maria uma 
“maratona de oração pelo fim da pandemia”. Maria é Mãe 
de Cristo e da Humanidade. Mas também é a saúde dos 
enfermos e a consoladora dos aflitos. Recorramos a ela 
nas nossas alegrias e esperanças, tristezas e angústias.  

 

CORREIO PARA MARIA: se tivesses que escrever alguma 
coisa para Maria o que gostavas de lhe escrever!? 
Escreve, então, uma carta a Maria. O teu coração saberá 
o que dizer. Deixa na “caixa do correio”, aos pés da 
imagem de Nossa Senhora. Estas cartas serão 
cuidadosamente guardadas pelo pároco, mantidas em 
sigilo como na confissão. 


