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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
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dom do Espírito Santo.

“Faremos nele
a nossa morada”
O amor infinito de Deus é capaz de
transformar a nossa vida. Ser filho

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

amado desperta no coração a sede
de comunhão, o desejo de querer a

Nesta ‘série’ vamos aprender a

vontade de Deus e de lhe responder

discernir a vontade de Deus, quando

com determinação e eficácia. O

somos confrontados com escolhas

fundamento do discernimento

entre várias opções, todas elas boas.

assenta nesta consciência de que

O nosso guia é o Espírito Santo: Ele «vos

Deus ama sem cessar: Deus ama-me;

ensinará todas as coisas», promete-

Deus perdoa todos os meus pecados;

nos Jesus Cristo. Sigo esta ou aquela

Deus cura as minhas feridas; Deus

carreira profissional? Continuo no meu

enche-me de paz; Deus tem uma

trabalho atual ou procuro um trabalho

missão para mim neste mundo. «O

novo? Escolho o casamento ou a

fundamento está aqui: a descoberta

vida celibatária? Envolvo-me neste

da fé, o encontro exultante de alegria

ou naquele serviço paroquial? Em

com Deus, uma relação continuada

tais situações, como é que eu posso

com Deus e o desejo de responder

saber qual é a vontade de Deus? Que

a Deus». Surge, com naturalidade, a

escolha é que Deus quer que eu faça?

alegre decisão de querer a vontade

Como é que eu posso saber qual é a

divina. Cheios do Espírito Santo!

missão que Deus tem para mim?

Qui. | 16h00 – 18h00

ATENDIMENTO SEMANAL

Ter. | 16h00 – 18h00

Seg. 23 20h15 Glória Magalhães Dantas Machado e pais
Ter. 24 20h15 Maria Conceição Ferreira da Silva
Qua. 25 20h15 Delfim de Jesus Vieira; Vítor Manuel Figueiredo Petisca, pais e
sogros; António Ferreira Machado; Severino Costa Simões; Maria
do Egipto Viegas; João Dias e Josefa Dias; José Alves Moutinho
(Legião de Maria)
Qui. 26 20h15 José Vieira Marcos, pais e sogros
Sex. 27 20h15 Gracinda Ferreira Peixoto; Júlio Dias Rodrigues (A); Tiago Rodrigues
(A)
Sáb. 28 20h45 Custódio Maia; José Amorim e esposa; Maria Assunção Gonçalves
(A); Alfredo Malheiro; João Oliveira Freitas (A); Luís Peixoto Marcos
e fam.; Rogério Torres Machado; Alzira Malheiro Silva e Francisco
Palha Costa; Maria Helena Barbosa Silva; Adelaide Moura Pereira;
Carlos Alberto Rodrigues, Aurélio Veiga Pereira e esposa
Dom. 29 08h00
11h00 PELO POVO

ENCONTRO INTERPAROQUIAL. No dia 28 de maio das 09h00 às 12h00, há um
Agenda Paroquial
encontro interparoquial para os membros dos grupos paroquiais. Será um tempo de
23.05
oração e reflexão sobre os objetivos pastorais deste ano, definidos no programa
. Dia JMJ
arquidiocesano e assumidos no encontro interparoquial de novembro. É importante
28.05
contarmos com a participação de todos. Para organizar a logística do encontro,
. Celebração Penitencial
solicito aos responsáveis de cada grupo paroquial que comuniquem, pessoalmente
. Procissão de Velas
ou pelo mail da paróquia, o número de participantes do seu grupo.
29.05
. Ofertório para os MCS
PROCISSÃO DE VELAS. No próximo sábado, último do mês de Maio, faremos a
. Primeira Comunhão
procissão de velas em honra de Nossa Senhora. O início está previsto para as 20h45
31.05
na rua Quinta do Pimpão, junto às Hortas de Gualtar. Passará pelas ruas do Sol,
. Dia dos irmãos
Novaínho, Travessa de Novaínho, Pousada, Manuel Fernandes Franqueira, Ribeira,
02.06
Irmãos Costa, José Cunha, Igreja Nova. À chegada à Igreja será celebrada a
. Oração pela Vida e
Eucaristia. Convidamos as famílias, ao longo do percurso da procissão, a manifestar,
Vocações (Maximinos)
com algum sinal/decoração exterior, a sua devoção a Nossa Senhora.
04.06
. Reunião de Piedade
PEREGRINAÇÃO AO SAMEIRO. A peregrinação arquidiocesana ao Sameiro será no dia
CNE
05 de Junho. Por esse motivo, nesse domingo, não haverá celebração de eucaristia
05.06
na paróquia. Somos todos convidados a viver este momento de oração pela paz no
. Peregrinação ao
mundo, pelos mais necessitados, pelos enfermos, e pelas famílias. Ás 11h00, é
Sameiro
celebrada eucaristia pelo Arcebispo Primaz, D. José Cordeiro.
. Ofertório Movimentos
Apostolado
OFERTÓRIO COMUNICAÇÃO SOCIAL. No dia 29 de Maio, dia da Solenidade da
10.06
Ascensão do Senhor, o ofertório das eucaristias está consignado para a presença da
. Peregrinação Catequese
Igreja nos Meios de Comunicação Social.
a Fátima
12.06
. Adoração ao Santíssimo
14.06
. Reunião Conferência
paroquiadegualtar
paroquia.gualtar@arquidiocese-braga.pt
www.arquidiocese-braga.pt/gualtar
paroquiadegualtar
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16.06
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