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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 “Permanecei 
no meu amor”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.
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Terça, 11 / Maio >  19h30 / Cap. Sra do Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

Quarta, 12 / Maio > 19h30 / P. da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

Florindo de Castro Nogueira m.c. so-
brinhos; José da Silva Ferreira e esposa 
m.c. filho; Isauro da Mota m.c. família; 
Às Almas do Purgatório das esmolas 
do Senhor da Pedra; Manuel Joaquim 
Fernandes Coelho m.c. Associação 
dos Reformados de Padim da Graça

QuinTa, 13 / Maio >  19h30 / Cap. Sra do Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

Sexta, 14 / Maio > 19h30 / P. da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

Manuel Joaquim Fernandes Coelho 
m.c. esposa e filhos; Luis Gonçalves 
Dias e esposa m.c. filho José Luis; 
Almas do Purgatório m.c. Maria 
Cândida Araújo

SÁBado, 15 / Maio > 19h / Cap. Sra do Ó
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

SÁBado, 15/Maio >20h30/CaP. Sra da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

Manuel Joaquim Fernandes Coelho 
(intenção de 30º dia) m.c. Confraria 
de Ns Sra da Graça; António da Silva 
Faria m.c. esposa e filhos

ASCENSÃO DO SENHOR

doMiNGo, 16 / Maio > 9h / P. da Graça
(no interior da igreja ou no adro/parque)

Armindo da Silva Correia m.c. 
esposa; Às Almas do Purgatório m.c. 
Francisco Mota; Domingos Fernandes 
da Silva e filhos e Elisa Fernandes 
m.c. Domingos Gomes; Irmãos vivos 
e falecidos da Associação de Nossa 
Srª da Cabeça; Fernando Oliveira e 
Sousa, sogros e cunhados m.c. esposa; 
Joaquim Pinto Gomes Correia m.c. 
irmã Felicidade; Marcelino Dias 
Coelho e filha Teresa Graça m.c. 
família; Olívia Gomes, marido e 
genro m.c. filha Rosa; João Fernandes, 
esposa, filho e genro m.c. família

doMinGo, 16 / Maio > 10h30 /MoSTeiro
(no interior da igreja do mosteiro)

no dia 16 de maio, domingo, às 11h, no 
salão polivalente da Junta de Freguesia 
de Padim da Graça, a habitual Assem-
bleia Geral Ordinária.

A ordem de trabalhos é a seguinte:
1º Apresentação, discussão e votação do 

Relatório de Contas do ano de 2019 
e 2020; 

2º Outros assuntos de interesse; 
3º Palavra aos Irmãos.
Se, à hora indicada, não se achar presente 

o número suficiente de Irmãos, a Assem-
bleia funcionará meia hora depois, com 
qualquer número de presenças, conforme o 
disposto no § 1º.do artigo 14º do Estatuto.

DIA ARQUIDIOCESANO DA FAMÍLIA [15/05]
O Dia Arquidiocesano da Família 

é celebrado a 15 de Maio, também 
Dia Internacional da Família, com a 
ajuda do Pe. P. Paulo Duarte, sj, que 
irá reflectir sobre a “Família: acolher, 
construir e viver o Amor como dom”.

A tarde de reflexão e partilha é rea-
lizada no Espaço Vita, a partir das 
15h15, mas com lugares limitados. 
Será também transmitida em directo 
através dos canais habituais da Ar-
quidiocese de Braga.

O encontro conta com a participação 
do Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga, 
e termina com a Eucaristia na Cape-
la da Imaculada (Seminário de Nossa 
Senhora da Conceição), pelas 17h30, 
com a celebração das Bodas Matri-
moniais. A inscrição é gratuita, mas 
obrigatória, e deve ser realizada aqui. 
ou no site da arquidiocese de braga.

PENSAMENTO DA SEMANA
É URGENTE O AMOR

É urgente o amor.
É urgente um barco no mar.
É urgente destruir certas palavras,
ódio, solidão e crueldade,
alguns lamentos,
muitas espadas.
É urgente inventar alegria,
multiplicar os beijos, as searas,
é urgente descobrir rosas e rios
e manhãs claras.
Cai o silêncio nos ombros e a luz
impura, até doer.
É urgente o amor, é urgente
permanecer.

[Eugénio de Andrade]

CaLeNdÁrio LitÚrGiCo
10 | S. João de Ávila, presbítero e doutor 

da Igreja
12 | B. Joana de Portugal, virgem; 
13 | Virgem Sta Maria do Rosário de Fátima
14 | S. Matias, Apóstolo
16 | Ascensão do Senhor

LeitoreS
dia 15 / Maio [Capela]

Leitores -Jovem
dia 16 / Maio [iGreja]

Introdução -Sameiro
1ª Leitura - Antónia
2ª Leitura - Constantino
Or. Universal - Rosa

MÊS DE MAIO - ORAÇÃO MARIANA
Durante o mês de Maio, como é habitual, 

fazemos uma oração mais intensa, e 
comunitária, em louvor a Maria, Mãe de 
Deus e nossa Mãe, com a Oração do Terço. 

Este ano, devido à realidade que vivemos, 
não haverá distribuição dos dias por 
grupos/movimentos paroquiais. No 
entanto, fazemos o apelo aos que habi-
tualmente liam e/ou meditavam o terço 
em comunidade, que se prontifiquem 
a fazê-lo. Neste sentido, pedimos que  
passe um pouco antes na sacristia, para 
que assim se distribuam as tarefas. 

Os pais com filhos em idade de catequese 
devem tentar participar com os seus 
filhos, ao menos uma vez por semana. 

Se não puder participar na oração co-
munitária, pelo menos reze em família!

Excepcionalmente, este ano faremos 
um esquema diferente.

Às quartas e sextas feiras manteremos 
a Eucaristia na Igreja durante todo 
o mês. Nesses dias a oração do 
Terço iniciará às 19h, seguindo-se a 
Eucaristia no fim. 

Nos dias da semana em que não há 
Eucaristia (segundas, terças e quintas 
feiras) será feita a Oração do Terço, 
com uma breve Celebração da Palavra, 
sem distribuição da comunhão, na 
capela, durante todo o mês, às 20h30.

Aos sábados o terço iniciará às 20h, na 
capela, seguindo-se a eucaristia. 

Aos Domingos fica o desafio de rezarem 
o terço em família. 

ASSEMBLEIA - CoNfraria de NS Sra da Graça
De acordo com os Estatutos, a Confraria 

de Nossa Senhora da Graça irá realizar 

http://www.arquidiocese-braga.pt/noticia/1/25454
mailto:padimdagraca%40arquidiocese-braga.pt?subject=
http://www.arquidiocese-braga.pt/paroquiadepadimdagraca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXRi1lqLhwUz6JvjCwJYyKJJA6OqPgAOv2uLfeK3NtFOJfyw/viewform

