
 

 

 

Palavra 
A PROMESSA DE JESUS 

 
A liturgia do VI Domingo da Páscoa convida-nos 
a descobrir a presença - discreta, mas eficaz e 
tranquilizadora - de Deus na caminhada histórica 
da Igreja. A promessa de Jesus - "não vos deixa-
rei órfãos" - pode ser uma boa síntese do tema. 
O Evangelho apresenta-nos parte do 
"testamento" de Jesus, na ceia de despedida, em 
Quinta-feira Santa. Aos discípulos, inquietos e as-
sustados, Jesus promete o "Paráclito": Ele con-

duzirá a comunidade cristã em direção à verdade; e levá-la-á a 
uma comunhão cada vez mais íntima com Jesus e com o Pai. 
Dessa forma, a comunidade será a "morada de Deus" no mun-
do e dará testemunho da salvação que Deus quer oferecer aos 
homens. 
A primeira leitura mostra exatamente a comunidade cristã a 
dar testemunho da Boa Nova de Jesus e a ser uma presença 
libertadora e salvadora na vida dos homens. Avisa, no entanto, 
que o Espírito só se manifestará e só atuará quando a comuni-
dade aceitar viver a sua fé integrada numa família universal 
de irmãos, reunidos à volta do Pai e de Jesus. 
A segunda leitura exorta os crentes - confrontados com a hos-
tilidade do mundo - a terem confiança, a darem um testemu-
nho sereno da sua fé, a mostrarem o seu amor a todos os ho-
mens, mesmo aos perseguidores. Cristo, que fez da sua vida um 
dom de amor a todos, deve ser o modelo que os cristãos têm 
sempre diante dos olhos. 
 

*** 
 

Dar razões da Esperança que habita em nós... Num mundo em 
busca de sentido, temos consciência de que cabe a cada um de 
nós anunciar Aquele que nos faz viver? "Dar razões"... passa pela 
qualidade do nosso amor, oferecido a todos sem condição, na do-
çura e no respeito das diferenças... 

NÃO ESQUEÇA QUE ...   
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Informando 
Neste comentário ao Salmo 148, Santo Agostinho (Cf. Breviário) afirma o de-
ver do louvor de Deus em toda a nossa vida presente, mas também 
contrasta a alegria desse louvor com os gemidos da súplica que a Deus diri-
gimos. Ecoa aqui a Palavra de Jesus: “Estareis tristes, mas a vossa tris-
teza mudar-se-á em alegria”. (Jo 16, 20) Escutemo-nos. 
 

A aleluia pascal 
 

Toda a nossa vida presente deve transcorrer no louvor de Deus, por-
que o louvor de Deus será também a alegria eterna da nossa vida futura. 
Ora ninguém se pode tornar apto para a vida futura, se desde agora não se 
preparar para ela. Agora louvamos a Deus, mas também suplicamos a 
Deus. O nosso louvor é feito com alegria e a nossa súplica com gemidos. 
De facto, foi-nos prometida qualquer coisa que ainda não possuí-
mos. E porque Aquele que prometeu é fiel, alegramo-nos na esperança; 
mas, como ainda não estamos na posse da promessa, gememos de ansie-
dade. É bom para nós perseverar nesta expectativa, até que a promessa se 
realize; então acabará o gemido e subsistirá apenas o louvor.  
Assim podemos considerar duas fases da nossa existência: a primeira 
que sucede agora no meio das tentações e angústias da vida presente, e a 
segunda, que há-de vir depois, na segurança e na alegria eterna. Por isso 
foi também instituída para nós uma dupla celebração: a do tempo antes da 
Páscoa e a do tempo depois da Páscoa. O tempo antes da Páscoa repre-
senta as tribulações que passamos nesta vida; o que celebramos agora, 
depois da Páscoa, significa a felicidade que alcançaremos na vida 
futura. Portanto, antes da Páscoa celebramos o que vivemos agora; depois 
da Páscoa celebramos e significamos o que ainda não possuímos. Por isso, 
passamos o primeiro tempo em jejuns e orações; no segundo, porém, 
que agora celebramos, descansamos do jejum e dedicamo-nos ao 
louvor de Deus. É este o significado da Aleluia que cantamos.  
Em Cristo, nossa Cabeça, ambas as coisas foram figuradas e manifestadas. 
A paixão do Senhor mostra-nos a miséria da vida presente, em que 
temos de trabalhar, sofrer tribulações e por fim morrer; a ressurreição e 
glorificação do Senhor anunciam-nos a vida que um dia nos será da-
da.  
Agora, irmãos, exortamos-vos a que louveis a Deus; e é isso o que to-
dos nós mutuamente exprimimos, quando cantamos: Aleluia. «Louvai o 
Senhor», dizemos nós uns aos outros; e assim todos põem em práti-
ca aquilo a que se exortam mutuamente. Mas louvai-O com todas as 
vossas forças, isto é, louvai a Deus não só com a língua e a voz, mas 
também com a vossa consciência, a vossa vida, as vossas acções.  
Na verdade louvamos a Deus agora que nos encontramos reunidos na igre-
ja; mas logo que voltamos para casa, parece que deixamos de louvar a 
Deus. Não deixes de viver santamente e louvarás sempre a Deus. 
Deixas de O louvar quando te afastas da justiça e do que Lhe agra-
da. Se nunca te desviares do bom caminho, ainda que se cale a tua lín-
gua, clamará a tua vida; e o ouvido de Deus estará perto do teu co-
ração.  
Porque assim como os nossos ouvidos escutam as nossas palavras, 
assim os ouvidos de Deus escutam os nossos pensamentos. 
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Suspensão de atividades Pastorais … 
 

Celebrações Eucarísticas de 2ª a Domingo - CANCELADAS 

Celebrações Eucarísticas na Nª Srª do Rosário - CANCELADAS 

Celebração dos Crismas - CANCELADA 

 Calendário Paroquial Dia  

Ascensão do Senhor - Solenidade 24 de Maio Domingo 

Dia de São Domingos e da Comunidade 24 de Maio Domingo 

Acontece … 
 

Link de acesso à transmissão online do Youtube (clicar aqui):  
https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/live  
 

Link de acesso à transmissão online do Facebook (clicar aqui):  
https://www.facebook.com/profile.php?id=712897124  
 

- Transmissão online da Eucaristia, de 2ª a 6ª, a partir das 18h00 - Atra-
vés do Facebook do Prior. 

- Transmissão online da Eucaristia Dominical, às 11h - Através do Youtu-
be da Paróquia e do Facebook do Prior.  

LEITURAS               17 - DOMINGO VI DA PÁSCOA 

Act. 8, 5-8. 14-17   /  Sal. 65 (66)  /  1 Pedro 3, 15-18  /  Jo. 14, 15-21  /  Semana II do Saltério  

 

24 - DOMINGO VII DA PÁSCOA - ASCENSÃO DO SENHOR 
Act. 1, 1-11   /  Sal. 46 (47)  /  Ef. 1, 17-23  /  Mt. 28, 16-20  /  Semana II do Saltério  

Sal. 149 

Sal. 137 (138) 

Sal. 148 
Sal. 97 (98) 

Sal. 46 (47) 

Sal. 46 (47) 

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  - 
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21 

22 
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