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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 
dom do Espírito Santo.

O amor infinito de Deus é capaz de 
transformar a nossa vida. Ser filho 
amado desperta no coração a sede 
de comunhão, o desejo de querer a 
vontade de Deus e de lhe responder 
com determinação e eficácia. O 
fundamento do discernimento 
assenta nesta consciência de que 
Deus ama sem cessar: Deus ama-me; 
Deus perdoa todos os meus pecados; 
Deus cura as minhas feridas; Deus 
enche-me de paz; Deus tem uma 
missão para mim neste mundo. «O 
fundamento está aqui: a descoberta 
da fé, o encontro exultante de alegria 
com Deus, uma relação continuada 
com Deus e o desejo de responder 
a Deus». Surge, com naturalidade, a 
alegre decisão de querer a vontade 
divina. Cheios do Espírito Santo!

“Faremos nele “Faremos nele 
a nossa morada”a nossa morada”

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

Nesta ‘série’ vamos aprender a 
discernir a vontade de Deus, quando 
somos confrontados com escolhas 
entre várias opções, todas elas boas. 
O nosso guia é o Espírito Santo: Ele «vos 
ensinará todas as coisas», promete-
nos Jesus Cristo. Sigo esta ou aquela 
carreira profissional? Continuo no meu 
trabalho atual ou procuro um trabalho 
novo? Escolho o casamento ou a 
vida celibatária? Envolvo-me neste 
ou naquele serviço paroquial? Em 
tais situações, como é que eu posso 
saber qual é a vontade de Deus? Que 
escolha é que Deus quer que eu faça? 
Como é que eu posso saber qual é a 
missão que Deus tem para mim?
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Celebrar Recordar Viver
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porta grande de madeira que dá acesso 
aos wc’s do claustro do cemitério nos 
dias 27, 28 e 29 de maio, de modo a 
impedir que os visitantes do Greenfest 
vão para o claustro, igreja e/ou sacristia.  

Por sua vez, o Mosteiro disponibilizará 
para as atividades da Paróquia os wc’s 
que se situam junto da porta dos carros. 
Certos da melhor compreensão de todos.

CAMINHADA PASCAL - VI DomIngo De Páscoa 
mIssão em Ponto - Tomar ParTe no ensino

Tomar parte no ensino significa dar, 
partilhar com os outros o que nós 
mesmo recebemos, sabendo o que 
consideramos precioso e fundamental 
para o crescimento humano e cristão. 
Este é o processo pelo qual Jesus 
passou: o que Ele recebeu do Pai, 
ele o testemunhou a todos. Assim 
também o que recebemos da tradição 
da Igreja, da nossa comunidade e da 
nossa família, nós o testemunhamos, 
nós o partilhamos, nós o ensinamos 
de geração em geração. Cabe a cada 
cristão, a cada discípulo de Jesus abrir 
o seu coração e a sua mente a tudo o 
que o Espírito Santo nos ensina. É Ele 
quem nos ensina e nos recorda todas as 
coisas de Deus. Portanto, tomar parte 
no ensino é deixar-se em primeiro 
lugar ensinar, para depois o partilhar 
com todos. Não algo que diga respeito 
apenas a alguns, como os sacerdotes ou 
bispos. Esta é uma missão de todos os 
discípulos de Jesus.

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA 
Senhor Jesus Ressuscitado:
Que o Espírito do Teu Amor 
 nos habite e faça de nós a Sua morada.
Que o Espírito do Teu Amor
 nos leve ao coração e grave na mente
 cada palavra do Teu Evangelho.
Que o Espírito do Teu Amor
 nos liberte do medo e nos dê a Paz.
Faz, Senhor, desta refeição partilhada,
 encontro na alegria da comunhão,
 à imagem do banquete celeste,
 que neste Domingo, que é o teu dia,
 sempre nos preparas e ofereces 
 na mesa sagrada da Eucaristia.
PALAVRA do PaPa Francisco...
Como Igreja, precisamos voltar ao 

essencial, não nos perder em tantas 
coisas secundárias, com o risco de perder 
de vista a pureza simples do Evangelho.

LeiTores
dia 28 / maio [caPela]

Leitores - a designar
dia 29 / maio [mosteIro]

Introdução - Anabela
1ª Leitura - Sérgio
2ª Leitura - Miranda 
Or. Universal - Sofia

MÊS DE MAIO - ORAÇÃO MARIANA
Continuamos a realizar a oração 

mariana em comunidade, nestes 
últimos 15 dias, no Mosteiro. A 
oração do terço iniciará às 20h30, 
seguindo-se a Eucaristia, pelas 21h ou 
celebração da palavra com distribuição 
da comunhão. À semelhança dos anos 
anteriores, apelamos à participação 
das crianças e pais da catequese no 
próximo dia 31 de maio (3feira), 
na oração do terço e eucaristia. 
Convidamos todos a trazer uma flor 
para marcarmos o encerramento do 
mês de Maria com a consagração da 
nossa vida e do mundo à paz. 

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Dia 4 de junho, a Junta de Freguesia 

de Mire de Tibães, em parceria com a 
APEEMT, os Escuteiros, o GUT e a 
Catequese, irá organizar uma Festa com 
o intuito de comemorar o Dia Mundial 
da Criança, no largo do Mosteiro 
de Tibães. Em virtude deste evento, 
nesse dia não haverá catequese para as 
crianças poderem participar na Festa.

XXXIII JORNADAS TEOLÓGICAS
A Revista Cenáculo vai levar a cabo a 

XXXIII Jornadas Teológicas com o 
tema “Espiritualidade ou Espirituali-
dades? - Cristianismo, Ateísmo e Psi-
cologia”. O evento tem lugar nos dias 
23, 24 e 25 de maio, pelas 21h30, no 
Espaço Vita. Entrada gratuita.

GREENFEST - MOSTEIRO DE TIBÃES
Nos próximos dias 27, 28 e 29 de maio, 

o Mosteiro de Tibães irá acolher 
o Greenfest, o maior festival de 
sustentabilidade do país. Nos três 
dias do evento decorrerão inúmeras 
atividades nos diversos espaços do 
mosteiro e da cerca. Nesse sentido, e de 
modo a melhor se controlar o público 
que vem a este evento, será fechada a 

- Mês de Maria -
2ª a 6ª Feira > mês de maria > mosTeiro

Oração do terço às 20h30, seguindo-se a Euca-
ristia (quando houver) ou celebração da pa-
lavra, com distribuição da sagrada comnhão.

Terça, 24 / maio > 21h / mosTeiro
Brás Faria Macedo m.c. Confraria de 

Ns Sra do Ó; Esperança Lopes m.c. 
Confraria de Ns Sra do Rosário; 
Maria Ribeiro Ferreira m.c. Confraria 
de Ns Sra do Rosário

Quarta, 25 / maIo > 21h / P. Da graça

QuinTa, 26 / maio > 21h / mosTeiro
Álvaro Correia Igreja e Maria Amália 

Igreja m.c. filha e netos; Leonor Braga 
da Silva m.c. filhos; Armindo Ferreira 
Ribeiro m.c. família

sexta, 27 / maIo > 21h / P. Da graça

 sÁBado, 28 / maio > 19h / caP.sra do Ó
Teresa Costa Pessoa m.c. marido e filhos; 

José Manuel Gonçalves Coelho m.c. 
esposa e filho; Maria Cândida Veiga 
Pessoa m.c. filhos; Miguel Coelho de 
Castro m.c. Confraria de Ns Sra do Ó

sáBaDo, 28 / maIo > 20h / ig. P. da graça

ASCENSÃO DO SENHOR
- VII DOMINGO DE PÁSCOA -

DOMINGO, 29 / maIo > 9h / P. Da graça

domingo, 29 / maio > 10h30 / mosTeiro
30º dia por Martinho da Silva Ferreira 

m.c. esposa e filhos; Maria Alzira Dias 
Beato e Domingos Nogueira Borges 
m.c. filhos; Pe João Cardoso Oliveira 
m.c. família; Manuel Gomes m.c. filha 
Ana; José da Silva Manso, esposa e fi-
lha Lurdes m.c. filha Maria do Carmo; 
José Alberto Fernandes Cunha e Silva 
m.c. esposa e filhos; António Dias 
Correia e Rosa Ferreira da Mota m.c. 
filhas; Boaventura Gonçalves e esposa 
m.c. filho Francisco; Florindo Castro 
Nogueira, filha e sogra m.c. família

caLendÁrio LiTÚrgico
26 | S. Filipe Néri, presbítero
27 | S. Agostinho de Cantuária, bispo
29 | Solenidade da Ascensão do Senhor
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