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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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10 | S. João de Ávila, presbítero e doutor 
da Igreja [MF];
12 | B. Joana de Portugal, virgem [MF]; 
S. Nereu e S. Aquileu, mártires [MF]; S. 
Pancrácio, mártir [MF];
13 | Virgem Santa Maria do Rosário de 
Fátima [Festa];
14 | S. Matias, Apóstolo [Festa];
16 | Ascensão do Senhor [Solenidade].
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Nº 11

‘‘ PENSAMENTO DA SEMANA

A oração puxa oração.
(Tomás Líbano Monteiro)

SEMANA DA VIDA
O tema da edição deste ano é ‘A vida que 
nos toca, a vida que sempre cuidamos’. 
O Departamento Nacional da Pastoral 
Familiar publicou um guião com diversas 
sugestões de oração, propostas culturais e 
de acção para cada dia, dinamizando ainda 
webinars com os departamentos diocesanos, 
uma conferência com D. António Couto, bispo de 
Lamego, e partilhando vídeos com testemunhos. 
+ info: www.arquidiocese-braga.pt

Maio
9 a 16

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.

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

DIA MUNDIAL DAS COMUNICAÇÕES 
SOCIAIS
A mensagem do Papa para o 55.º Dia Mundial 
das Comunicações Sociais tem como 
tema «”Vem e verás”» (Jo 1, 46). Comunicar 
encontrando as pessoas onde estão e como 
são». A mensagem do Papa para o 55.º Dia 
Mundial das Comunicações Sociais tem como 
tema ‘«Vem e verás» (Jo 1, 46). Comunicar 
encontrando as pessoas onde estão e como 
são’.

Maio
16

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


