
Serviço Litúrgico
Segunda, 6 de maio — 19h00
— Gracinda Antónia Barbosa, mãe, filha e genro
— Elbino Barbosa Miranda, filho e sogros
— Cecília Martins de Lima
— Maria Alice Afonso e famiília
— Manuel Pires Afonso
— Albino Sampaio da Silva
— Manuel da Silva Pires
— Amélia Ferreira Pires e filho
— António Maltez de Abreu e sogros
— Maria Arlinda Pires, marido e neto
— Augusto Rafael Couto da Costa
— José Carlos Costa, irmãos, sogra e Maria

do Nascimento
— Rosa Lopes, neto, pais, tios e avós
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Maria Adília de Lemos e marido
Quarta, 8 de maio — 19h00
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Maria Lúcia Barbosa da Silva e marido
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Emília Barbosa Miranda, marido e família
— Manuel Pires Afonso
— Américo Jesus da Silva e pais
— Emília Pires Afonso, marido e filhos
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Maria Celeste Pires e Alice Boaventura
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e filhos
Sexta, 10 de maio — 19h00
— Associados do Coração de Jesus
— Ana Gonçalves Ferreira
— Maria Alves Sampaio
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Maria Gonçalves Penteado
— Laurinda Gonçalves de Lemos
— Maria Alves Ferreira
— Maria Neves Dias
— Maria Elvira Miranda Lima Santos
Sábado, 11 de maio — 17h30
— Almas
Domingo, 12 de maio — 08h30
— Nossa Senhora de Fátima
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Intenções das Missas
Sábado, 11 de maio – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

das crianças do 1.º e 6.º Ano
Domingo, 12 de maio – 08h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 7.º Ano

— Da responsabilidade das crianças
e catequistas do 4.º Ano
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Ano da Fé
Em certo sentido, tudo

começa indispensavelmente em
nós, cada um de nós. Com o sim
de Maria, chegou Cristo ao
mundo; com o nosso sim

continua agora, na medida em que – como
Ela – também nós assimilarmos
profundamente o modo de ser de Cristo, em
relação ao Pai e a tudo: “O povo de Deus
participa no ministério sacerdotal de Cristo,
enquanto os batizados são consagrados pelo
Espírito Santo para oferecer sacrifícios
espirituais; participa no ministério profético,
enquanto, com o sentido sobrenatural da fé,
a esta adere indefetivelmente, a aprofunda e
testemunha; e participa no seu ministério real
com o serviço, imitando Jesus Cristo, que, rei
do universo, se fez servo de todos, sobretudo
dos pobres e dos que sofrem” (Compêndio do
Catecismo da Igreja Católica, n.º 155).

— Rosa Maria Baltazar Vilas Boas
— Ana Cristina Couto Sá
— Adolescentes do 8.º Ano

Jesus Cristo procura-nos
para termos parte

na Sua comunhão com o Pai...



Outros assuntos
6.º Domingo da Páscoa

1.ª Leit. – Act 15, 1-2. 22-29;
Salmo – Sal 66, 2-3. 5. 6 e 8;
2.ª Leit. – Ap 21, 10-14. 22-23;
Evangelho – Jo 14, 23-29.

Estamos no último domingo antes da As-
censão, que encerra a presença humana de
Cristo na terra. O anúncio dessa separação
provoca tristeza aos apóstolos, mas Cristo ga-
rante que não os deixará sós, pelo contrário,
continuará presente, embora de outra forma.

Na 1.ª leitura, vemos a Sua presença atra-
vés do Espírito Santo, que conduz a Igreja no
primeiro grande conflito. (Act 15,1-2.22-29).

Com a entrada dos pagãos no cristianismo,
surge uma questão polémica: Deve-se impor
também a eles a lei de Moisés? A Salvação
vem pela “circuncisão” e pela observância
da Lei judaica ou única e exclusivamente por
Cristo?

Diante disso, os apóstolos reagem com
discernimento: reúnem-se em assembleia em
Jerusalém e, dóceis à vontade do Espírito, man-
dam uma carta apresentando a solução do pro-
blema: “Decidimos, o Espírito Santo e nós,
não vos impor nenhum fardo, além do in-
dispensável...”

Essa decisão, conhecida como o Concílio
de Jerusalém,  teve uma importância decisiva
para a História do cristianismo. É o caminho
da Igreja de Cristo, ainda hoje, para enfrentar
os desafios do mundo:

– Distinguir o essencial do acessório, pre-
servando o essencial e atualizando constante-
mente acessório.

– Ter consciência da presença do Espírito
Santo na Igreja de Cristo.

Comissão de S. Lourenço
Conforme anunciamos há oito dias, já é pos-

sível publicar os elementos aue constituem a
Comissão para a Festa de S. Lourenço.

Para além do Pároco, que é o Presidente,
encabeçam a mesma Comissão Jacinto Paulo
da Silva Branco (Vice-Presidente), Fernando
da Silva Barbosa (Secretário) e Armando José
Sousa da Torre (Tesoureiro).

São seus Vogais:
Adélio Manuel da Cunha Ribeiro
André Bruno da Silva Fernandes
Daniel Jorge Branco
Eduardo da Silva Fernandes
Fábio Lemos Fernandes
Fernando Pires Boaventura
Fernando Sousa Gonçalves
Frédèric da Silva Afonso
Hélder Filipe Martins Jesus
Jaime Neiva de Lemos
Jorge Augusto Clemente Branco
Jorge Filipe Ribeiro Sá
Jorge Miguel Gonçalves de Lemos
José Augusto Coutinho Boaventura
Luís Carlos Monteiro Torre Silva
Manuel Oliveira Magalhães
Manuel Telmo Miranda de Oliveira
Marcelo Palmeira da Silva
Paulo Jorge Silva Cardoso
Pedro Miguel Ramos Silva
Ramiro Ramos de Lemos
Rui Fernando Boaventura da Silva
Tiago André Pereira Fernandes
Vítor Filipe Clemente da Torre
Recordamos, entretanto, que neste Domin-

go, dia 5 de Maio, a Comissão irá “tirar” agora
a Esmola de S. Miguel.

Também o Bar de S. Lourenço começa a
funcionar este fim de semana.

Mesmo em tempo de crise, vamos todos
colaborar. A Festa é nossa!...

– E como os apóstolos, escutá-Lo, na Ora-
ção e na discussão.

A 2.ª Leitura faz uma linda descrição da
Morada de Deus, a nova Jerusalém, onde vi-
veremos a vida definitiva no seio da Trindade.
(Ap 21,10-14.22-24). Aquela vida que Jesus
quer que experimentemos no já e agora da
nossa vida terrena.

O Evangelho apresenta o final do discur-
so da despedida...

Não se perturbe nem intimide o vosso
coração: Jesus Cristo procura-nos para ter-
mos parte na sua comunhão com o Pai. Se
acolhermos a sua palavra e o seu Espírito, Ele
cura-nos do homem velho e dá-nos a vida nova
que será plena quando participarmos definiti-
vamente na sua glória de Ressuscitado.

A Sua despedida, antes da Ascensão,
reflecte o amor que determina toda a sua ação
pela humanidade: o Filho, que vive com o Pai,
no mesmo Espírito, manifesta e realiza para
nós as obras de Deus (cf. Jo 10,25).  Assu-
mindo-se no Nós da intimidade trinitária, reve-
la quanto Deus se empenha no presente e no
futuro dos que reúne à sua volta: Quem me
ama… meu Pai o amará; nós viremos a ele e
faremos nele a nossa morada… E o Espírito
Santo que o Pai enviará em meu nome vos
ensinará… e vos recordará tudo o que Eu vos
disse. A sua disponibilidade incondicional – para
servir e dar vida por todos (Mc 10,45) – assi-
nala e declara a disponibilidade divina que pre-
cede e solicita a disponibilidade humana.  O
eis-Me de Deus para nós, deve ser
correspondido pelo eis-me de nós para Deus.
Se guardarmos a sua palavra, acontecerá essa
correspondência e Deus poderá efetivar em
cada um o seu desígnio máximo: “Nós vire-
mos a ele e faremos nele a nossa morada”.




