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Palavra ...            
 

UMA OPORTUNA PARÁBOLA 
 
Estava, desde há muito, mergulhada no rio aquela pedra dura 
e redonda, mas a água não tinha penetrado no seu inte-
rior… E o escritor hindu comentou: “Assim acontece com os 
homens na Europa. Há séculos que vivem mergulhados no 
cristianismo, mas o Espírito de Cristo não penetra neles 
nem vive neles”. Eis um comentário em oportuna sintonia 
com a exortação de Pedro: “Venerai Cristo Senhor em 
vossos corações”. 
 
É que não basta ser cristão superficialmente. É preciso sê-
lo a partir de dentro, a partir de um coração sempre aberto 
ao Senhor JESUS e ao seu ESPÍRITO para com ELE viver em 
sintonia. É o que ELE nos diz hoje no Evangelho. “Se alguém 
aceita os meus mandamentos e os cumpre, esse real-
mente ama”. 

 
Discípulos e amigos de Cristo são, pois, aqueles que confiam n’ELE e na sua 
Palavra; aqueles que a escutam e se deixam moldar por ela, transformando
-a em atitudes e ações concretas; aqueles que vivem com simplicidade, coerên-
cia e alegria o seu Evangelho e o procuram transmitir com brandura e respeito, 
apoiados sempre num bom procedimento, como recomenda o Apóstolo; aqueles 
que assumem a sua Igreja, não como um cenário para certas festas ou mo-
mentos especiais da vida, mas como Família de que fazem parte, pelo Batis-
mo, e em cuja vida e missão querem participar. Na verdade, se a nossa Fé 
em JESUS CRISTO não se transforma em relação pessoal de confiança, de amor e 
de compromisso, seremos a pedra molhada por fora mas seca por dentro. 
 

*** 
 
Nós, os que recebemos a Fé como herança transmitida de geração em geração, 
corremos o risco de a viver quase por inércia, como um “costume” de fa-
mília, sem a experimentar, de facto, como força geradora de vida nova. 
 
Força que vem do Espírito de Jesus Cristo que, por ela, nos habita, numa propos-
ta sempre aberta de verdadeira comunhão. Por isso, oportuna e atual é a exor-
tação que S. Pedro nos faz: “Venerai Cristo Senhor em vossos corações”. 
Pois se a Fé em Jesus Cristo não desce ao coração, isto é, se não se transforma 
em relação pessoal de confiança e de amor, nunca produzirá os frutos de 
que é capaz.   



Comunidade 
 



Informando 
 
Vale a pena voltar a Fátima uma e outra vez. Esta frase parece-nos ver-
dadeira no seu sentido literal e no seu sentido mais amplo: peregrinar até 
Fátima, ler o que se escreveu e se vai escrevendo sobre Fátima mesmo o 
que é, às vezes, só uma certa poeira, talvez ideológica, e, ponderado tu-
do, discernir o que é verdadeiramente importante – o caminho apontado 
pela Mãe que só pode conduzir a um encontro mais profundo com Cristo. 
Neste sentido, é devido um agradecimento, que espero seja de todo o 
povo cristão, a um outro aspecto da gentileza – palavra que já aqui repe-
timos – com que Francisco quis peregrinar connosco. Desta vez, também, 
a gentileza de ser claro, simples e comedido, nas palavras e nos actos, 
para nos ajudar a não perdermos tempo em caminhos desviados. 
Recomecemos um pouco antes, em dois textos diferentes. O primeiro es-
tá assinado pelo Padre Tolentino de Mendonça (Revista Visão, Edição especial, 
Fátima 100 Anos de Fé, Maio 2017) e chama a atenção para o contexto em que 
surgiram os acontecimentos de Fátima. Num mundo em guerra, e guerra 
terrível, “a primeira guerra química da História”, uma mensagem de es-
perança no triunfo final do “Imaculado Coração de Maria” que é o símbolo 
da ternura e da paz. No fundo, como titula o artigo citado - “Como se ilu-
mina um mundo às escuras” - um caminho de esperança e de luz, ao 
contrário do modo como às vezes se quer apresentar Fátima. “De facto, 
ao longo destes cem anos foi sempre assim: de um lado o longo cortejo 
de horrores do século breve (a depressão económica, o terror estalinista 
na União Soviética, os horrores impensáveis do nazismo, a guerra civil 
espanhola, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia, a Guerra da 
Argélia, a Guerra do Vietname, as guerras de África, do Golfo, dos Balcãs, 
etc., etc.) e do outro uma visão que pede que nos tornemos como crian-
ças e não desistamos da esperança.” E assim foi e continua a ser, perante 
todos os horrores de que se fez o século XX e prosseguem neste século. 
O outro texto é um discurso do Papa Francisco, no Vaticano, à Comunida-
de do Pontifício Colégio Português de Roma que o visitou (8 de Maio de 
2017). Dirigindo-se em especial aos presbíteros, recomenda que 
“permaneça sempre como primeira preocupação crescer no caminho da 
consagração sacerdotal, mediante a experiência amorosa de um Deus 
próximo e fiel, como o sentiram os Beatos Francisco e Jacinta e a Serva 
de Deus Lúcia”. 
E, mais adiante: “O mistério desta jovem de Nazaré não nos é estranho. 
Não é ‘Ela lá e vós cá’. Não. Estamos unidos. Com efeito, Deus dirige o 
seu olhar de amor (cf. Lc 1, 48) também para cada homem e mulher, 
com nome e sobrenome! O seu olhar dirige-se para cada um de nós”. E 
prossegue: “A relação com Nossa Senhora ajuda-nos a manter uma boa 
relação com a Igreja: as duas são Mães. Conheceis a este respeito o co-
mentário de Santo Isaac, o Abade da Estrela: o que se pode dizer de Ma-
ria, pode dizer-se da Igreja e também da nossa alma. As três são femini-
nas, as três são Mães, as três dão vida. Portanto, é preciso cultivar a re-
lação filial com Nossa Senhora, porque se ela faltar, haverá algo de órfão 
no coração. A um sacerdote que se esquece da mãe e, sobretudo, nos 
momentos de dificuldade, falta algo. É como se fosse órfão, enquanto na 
realidade não o é! Mas, nos momentos difíceis, a criança vai ter com a 
mãe, sempre. E a Palavra de Deus ensina-nos a ser como crianças desma-
madas no colo da mãe (cf. Sl 131,2).” 
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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 

Reunião do Conselho de Pais 25 Maio Quinta Centro 21.30 

Retiro de Crismandos 27 Maio Sábado Estrela 09.30 

Encontro de Leitores 27 Maio Sábado Centro 16.00 

Retiro da 1ª Comunhão 3 Junho Sábado Centro 09.00 

Reunião dos Ministros  
Extraordinários da Comunhão 

3 Junho Sábado Centro 16.00 

LEITURAS                 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 

 

28 - ASCENSÃO DO SENHOR 

Act. 1, 1-11   /  Sal. 46  /  Ef. 1, 17-23   /  Mt. 28, 16-20  /  Semana III do Saltério 

Sal. 149 

Sal. 137 

Sal. 148 

Sal. 97 

Sal. 46 

Sal. 46 

Jo. 15, 26 — 16, 4a 

Jo. 16, 5-11 

Jo. 16, 12-15 

Jo. 16, 16-20 

Jo. 16, 20-23a 

Jo. 16, 23b-28 

Act. 16, 11-15      

Act. 16, 22-34  

Act. 17, 15. 22 — 18, 1 

Act. 18, 1-8 

Act. 18, 9-18 

Act. 18, 23-28 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 

- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

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 

3 de Junho - Encerramento da campanha “Atreve-te a Ajudar” 

      Arraial Paroquial, 19h 

 

Secretaria e Cartório Paroquial - Encerrados dias 25 e 26 de Maio 


