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Palavra ...            
 

ENTRAI NA CONSTRUÇÃO 
 
Jesus Cristo é a PALAVRA e a AÇÃO de Deus no meio de nós, 
Palavra e Ação que continuam hoje e nos alcançam através da 
sua Igreja. E o que é a Igreja? O Apóstolo S. Pedro fala-nos 
dela hoje como de um edifício espiritual em construção so-
bre a Pedra Viva e fundamental que é Jesus Cristo. Esta 
imagem da Igreja como Templo em construção é particular-
mente sugestiva, dizendo-nos claramente que cada um de 
nós tem nela um lugar e uma função; que todos somos 
responsáveis pela sua imagem, pela sua vida e pela sua 
missão, ainda que de modo diferente, cada um segundo o 
seu chamamento, as suas aptidões e circunstâncias. 
 

E o que é uma Paróquia? 
 
É uma concretização da Igreja a nível local, ou seja, é um Povo que 
anuncia, celebra e testemunha a Fé em Jesus Cristo, tornando-se, aqui e 
agora, sinal de uma Presença e Ação através dos serviços que assume e 
realiza. Serviços que os Apóstolos nos recordam hoje: 
Serviço da Palavra: Anúncio do Evangelho e Catequese. 
Serviço da Oração: Culto e celebração da Fé. 
Serviço da Caridade: Partilha e ajuda fraterna. 
Serviços de que precisamos e que precisam também da nossa colaboração. 
 

*** 
 
Uma casa não é um monte de pedras. Mas com um monte de pedras pode-
se fazer uma casa, basta que elas digam Sim a um mesmo projeto e ao 
lugar que nele lhes é proposto. É com esta imagem que o apóstolo Pedro 
nos convida hoje a entrar na construção desse Templo espiritual de que 
JESUS é a Pedra fundamental. E dizer Sim a tal convite significa dizer Sim 
ao Projeto de JESUS e ao Caminho que ELE é e nos propõe. A imagem da 
Igreja como Templo em construção diz-nos, de modo claro e expressivo, 
que cada um de nós é chamado a ter nela um lugar e uma função; que 
todos somos responsáveis pela sua imagem, pela sua vida e pela sua mis-
são, ainda que de modo diferente cada qual segundo a sua vocação, as 
suas capacidades e situações… E quem diz Igreja diz Paróquia, pois é a 
sua concretização no horizonte próximo.  



Comunidade 
 



Informando 
Conforme noticiaram vários meios de 
comunicação social, o Vaticano divulgou, 
na passada quarta-feira, uma mensa-
gem gravada em vídeo, dirigida pelo 
Papa Francisco ao povo português 
Procuramos a seguir transcrever essa 
mensagem, em intenção de todos aque-
les e aquelas que não tenham possibili-
dade, ou simplesmente tenham dificul-
dade em ouvi-la, embora tenha sido 

gravada em português. Esperamos ter conseguido fidelidade e não ter atraiçoado 
o tom simples e paternal, a gentileza que já aqui sublinhámos, com que o Papa se 
nos dirige.   
 
“Querido povo português: Faltam poucos dias para a minha e vossa peregri-
nação até junto de Nossa Senhora de Fátima, vivendo-os em feliz expectativa 
do nosso encontro na casa da Mãe. 
Bem sei que me queríeis também nas vossas casas e comunidades, nas vos-
sas aldeias e cidades. O convite chegou-me. Escusado será dizer que gostaria 
de o aceitar, mas não me é possível. 
Desde já agradeço a compreensão com que as diversas autoridades acolhe-
ram a minha decisão de circunscrever a visita aos momentos e actos próprios 
da peregrinação no Santuário de Fátima, marcando encontro com todos aos 
pés da Virgem Mãe.  
De facto, é nas vestes de Pastor Universal que me apresento diante d’Ela, 
oferecendo-lhe um bouquet das mais lindas flores que Jesus confiou aos 
meus cuidados, ou seja dos irmãos e irmãs do mundo inteiro, resgatados pe-
lo seu sangue, sem excluir ninguém. 
Vedes, preciso de vos ter comigo, preciso da vossa união física ou espiritual. 
Importante é que seja do coração, para o meu bouquet de flores, a minha 
rosa-de-ouro. Formando nós um só coração e uma só alma,  entregar-vos–ei 
todos a Nossa Senhora, pedindo-Lhe para segredar a cada um: “O meu Ima-
culado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus.” 
“Com Maria peregrino na esperança e na paz”, assim reza o lema desta nossa 
peregrinação. Sendo todo ele um programa de conversão para este momento 
abençoado que culmina um centenário de momentos abençoados, alegra-me 
saber, que vos estais a preparar com intensa oração. Esta alarga o nosso co-
ração e prepara-o para receber os dons de Deus.  
Agradeço-vos as orações e os sacrifícios que diariamente ofereceis por mim e 
de que muito preciso, pois sou um pecador entre pecadores1, um homem de 
lábios impuros, que habita no meio de um povo de lábios impuros2. A oração 
ilumine os meus olhos para saber olhar os outros como Deus os vê, para 
amar os outros como Ele os ama. 
No Seu Nome venho até vós, na alegria de partilhar convosco o Evangelho da 
esperança e da paz. 
O Senhor vos abençoe e a Virgem Mãe vos proteja.” 
 

Bem-vindo Santo Padre  

1 
Poderá ser uma referência a Lc 5, 8, por isso se transcreveu em grifado 

2 
Certamente uma referência a Is 6, 5, o que justifica o tipo de letra que é, obviamente, de nossa iniciati-

va.  
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Horário das Missas: 
 

2ª-6ª: 9h, 19h  *  Sábados: 9h, 12h, 19h, 21h30  *  Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30, 19h 
 

Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h, 12h 
 

Horário das Confissões:             3ª e 5ª: 17h30 às 18h30  

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

Apresentação dos Crismandos 14 Maio Domingo Igreja 11.00 

Encerramento do CPM 14 Maio Domingo Centro 19.00 

Secretariado Permanente 16 Maio Terça Centro 21.30 

Reunião Geral de Catequistas 20 Maio Sábado Centro 15.00 

Reunião do Conselho de Pais 26 Maio Sexta Centro 21.30 

Retiro de Crismandos 27 Maio Sábado Estrela 09.30 

Encontro de Leitores 27 Maio Sábado Centro 16.00 

LEITURAS                 14 - DOMINGO V DA PÁSCOA 

Act. 6, 1-7   /  Sal. 33  /  1Pedro 2, 4-9   /  Jo. 14, 1-12  /  Semana I do Saltério 

 

21 - DOMINGO VI DA PÁSCOA 

Act. 8, 5-8. 14-17   /  Sal. 65  /  1Pedro 3, 15-18   /  Jo. 14, 15-21  /  Semana II do Saltério 

Sal. 113 B 

Sal. 144 

Sal. 121 

Sal. 95 

Sal. 56 

Sal. 99 

Jo. 14, 21-26 

Jo. 14, 27-31a 

Jo. 15, 1-8 

Jo. 15, 9-11 

Jo. 15, 12-17 

Jo. 15, 18-21 

Act. 14, 5-18      

Act. 14, 19-28  

Act. 15, 1-6 

Act. 15, 7-21 

Act. 15, 22-31 

Act. 16, 1-10 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 

- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Acontece … 
 
 
 

21 de Maio - Peregrinação Paroquial a Fátima 

24 de Maio - Dia de São Domingos e da Comunidade, 19h30 

28 de Maio - Jornada Diocesana da Família, Alcobaça 


