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VI Domingo da Páscoa 

Antes de subir ao Céu Jesus 

prometeu aos Apóstolos que lhes 

enviaria o Espírito Santo. Ele está 

connosco quando rezamos e guia-nos 

para vivermos bem a Santa Missa, para 

unidos a Jesus, irmos com Ele e por Ele 

até ao Pai. 
  

 
 

 

Antífona de Entrada 

cf. Is 48, 20 
 

Anunciai com brados de alegria, 

proclamai aos confins da terra: O Senhor 

libertou o seu povo. Aleluia. 
 

 
 

 

Introdução 

Somos amados, por isso amamos. 

Baal, o grande deus adorado em todo 

o antigo Médio Oriente, era o senhor da 

chuva, o «cavaleiro das nuvens» do qual 

dependiam a fecundidade dos campos e 

dos animais. Também os Israelitas lhe 

dobraram o joelho e ofereceram incenso, 

suscitando o ciúme do Senhor e o 

desdém dos profetas. Na Bíblia, o seu 

nome (Baal) aparece muitas vezes 

acompanhado pelo de um lugar – Baal-

Safon, Baal-Peor, Baal-Gad... – corres-

pondente ao monte sobre o qual surgia o 

santuário onde era venerado. Assim 

como ele, também outras divindades de 

toda aquela área geográfica eram 

identificadas com o nome do lugar onde 

os devotos iam para lhes prestar culto. 

Neste ambiente cultural, é 

surpreendente que os Israelitas conce-

bessem o seu Deus como aquele que 

liga o próprio nome não a um lugar, mas 

às pessoas: «Eu sou o Deus de teu pai – 

declara a Moisés – o Deus de Abraão, o 

Deus de Isaac e o Deus de Jacob» (Ex 

3,6); «Eu estou contigo – repete muitas 

vezes ao seu povo – não te angusties, 

porque Eu sou o teu Deus» (Is 41, 10). 

Israel compreendera que o Senhor 

ligava o seu coração ao ser humano, 

cuidava do seu povo, mesmo se também 

o imaginava pronto a castigar «o crime 

dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos 

até à terceira e à quarta geração» (Ex 

34, 7). Contemplara a obra das suas 

mãos, mas não tinha visto ainda o seu 

rosto de Emanuel – Deus connosco – e 

sobretudo não tinha descoberto ainda o 

seu coração. 

O discípulo (João) que, durante a 

ceia, reclinou a cabeça sobre o peito do 

Senhor, revelou-nos que Deus é amor, 

só amor, e quem ama é gerado por Ele. 

– Quando compreender o Amor, 

aprenderei a amar. 
 

 
 

 

Primeira Leitura 
At 10, 25-26.34-35.44-48 

 
 

MONIÇÃO: 
 

São Pedro é chamado por Deus a casa 

dum estrangeiro, o centurião romano 

Cornélio. O Espírito Santo desce sobre aquela 

família, mostrando que também os pagãos 

são chamados à fé. 

 

LEITURA: 

 
 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 
 

Naqueles dias, 25Pedro chegou a 

casa de Cornélio. Este veio-lhe ao 

encontro e prostrou-se a seus 

pés. 26Mas Pedro levantou-o, 

dizendo: «Levanta-te, que eu 

também sou um simples homem».  
34Pedro disse-lhe ainda: «Na 

verdade, eu reconheço que Deus 

não faz aceção de pessoas, 35mas, 

em qualquer nação, aquele que O 

teme e pratica a justiça é-Lhe 

agradável». 44Ainda Pedro falava, 

quando o Espírito desceu sobre 
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todos os que estavam a ouvir a 

palavra. 45E todos os fiéis 

convertidos do judaísmo, que tinham 

vindo com Pedro, ficaram 

maravilhados ao verem que o 

Espírito Santo se difundia também 

sobre os gentios, 46pois ouviam-nos 

falar em diversas línguas e glorificar 

a Deus. 47Pedro então declarou: 

«Poderá alguém recusar a água do 

Batismo aos que receberam o 

Espírito Santo, como nós?» 48E 

ordenou que fossem batizados em 

nome de Jesus Cristo. Então, 

pediram-Lhe que ficasse alguns dias 

com eles. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Faz, leitor, a distinção entre a narração e 

as palavras do personagem Pedro. Isto requer 

preparação, ensaio, e, acima de tudo, força 

de vontade. 

Mas, também, podes tornar esta leitura 

inútil, perdida, se teimares em ler o texto todo 

no mesmo tom, como quem canta uma 

canção ou um cântico sempre na mesma nota 

musical, não distinguindo a voz do narrador 

da do personagem. 

Faz também a divisão do texto na última 

frase: “Então pediram-lhe...” 

Toma cautela com as palavras: Cornélio / 

prostrou-se / acepção (o “p” é mudo, não se lê 

e já não se escreve) / judaísmo / 

maravilhados / difundia / gentios (não é 

gêntios) / ou outras. 
 

 
COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
O facto aconteceu em Cesareia, a 

esplêndida capital fundada por Herodes 

o grande. 

Nesta cidade residia o procurador 

romano e aí estava aquartelada uma 

forte guarnição militar. Um dos 

comandantes do presídio chamava-se 

Cornélio, um centurião (comandava um 

grupo de cem soldados) que – como o 

seu colega de Cafarnaum (Lc 7, 1-10) – 

nutria um respeito profundo pela religião 

de Israel. Rezava, dava esmolas, amava 

o povo de Israel, mas isto ainda não era 

suficiente para estar associado aos 

herdeiros das promessas feitas a 

Abraão. Não se tinha submetido à 

circuncisão e, portanto, continuava a ser 

uma pessoa impura, de quem os 

israelitas piedosos não se podiam 

aproximar e, curiosamente, Pedro era 

um destes. 

Pedro era um tradicionalista, 

orgulhoso da própria eleição (Dt 7, 6; 26, 

19), evitara sempre os contactos com os 

estrangeiros para não ser induzido à 

idolatria. Defendera a própria identidade 

religiosa, tendo presente que uma linha 

de demarcação nítida o separava dos 

pagãos. Observara escrupulosamente as 

proibições e as prescrições que os rabis 

lhe ensinaram, mas, poucos anos depois 

do Pentecostes, os acontecimentos 

começaram a fazer vacilar as suas 

certezas. Havia uma dúvida, cada vez 

mais persistente, que o atormentava: 

eram: as discriminações, impostas em 

nome de Deus, seriam verdadeiramente 

vontade sua? 

Não sabia que fazer, tateava no 

escuro. Decidir, significa sempre cortar 

e, no seu caso, queria dizer cortar com o 

passado, com a sua mentalidade, a sua 

cultura, a sua religiosidade; ou então 

cortar com a impetuosa novidade do 

Espírito que o mandava lá, onde estava 

uma família que o esperava em oração. 

Pedro não era o tipo de pessoa 

levada à transgressão, hesitava, mas 

acabou por acreditar e, com outros seis 

discípulos, dirigiu-se a Cesareia. 

Esperava-o Cornélio, que foi ao seu 

encontro e o acolheu lançando-se aos 

pés para o adorar. Era a prática habitual 

com que se reverenciava um «homem 

de Deus» (2 Rs 4, 27), mas Pedro rea-

giu: «Levanta-te – exclamou ele – 

também eu sou um simples homem!» (v. 

26). Rejeitou o obséquio, mesmo 

tratando-se de um simples cumprimento, 

de uma manifestação de respeito 

normal; lembrava-se muito bem com que 

insistência e clareza o Mestre tinha 

condenado as honrarias e a ânsia pelos 

primeiros lugares (Lc 22, 24-27) e não 

queria que tais cerimoniais, muito 

apreciados pelos escribas (Mc 12, 38-

39), fossem introduzidos na comunidade 

cristã. 

Depois continuou: «Na verdade, eu 

reconheço que Deus não faz aceção de 

pessoas» (v. 34). Nem tudo era ainda 

claro para ele, mas começava a 

entender uma verdade fundamental 

introduzida por Cristo no mundo: não 

existem duas categorias de pessoas, as 

puras e as impuras; para Deus, todas as 

pessoas são puras, porque todas são 

criaturas suas, filhos seus. 

Pedro não era responsável por esta 

sua visão limitada, era simplesmente 

vítima de uma conceção atávica que o 

induzia a pensar de modo exclusivista. O 

Espírito encarregou-se   de baralhar os 

esquemas mentais ditados por presumí-

veis privilégios raciais e mostrou que 

podia descer sobre os pagãos antes 

ainda que lhes fosse administrado o 

Batismo. Com o seu dinamismo irresistí-

vel, o Espírito testemunhava a liberdade 

do amor incondicional de Cristo que 

chega a cada pessoa, mesmo se esta 

não pertence à instituição Igreja. 

O abraço entre o grupo de judeus, 

vindos com Pedro a Cesareia, e os 

pagãos da família de Cornélio, 

representa o encontro de dois povos 

que, até àquele momento, tinham 

cultivado preconceitos recíprocos; ao 

mesmo tempo, é sinal do reino, do 

mundo novo no qual todas as 

discriminações desaparecerão completa-

mente. 
 

 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4 (R. cf. 2b) 

 

 

MONIÇÃO: 
 

Este salmo convida-nos a louvar a Deus 

que chama todos os povos a fazer parte da 

Sua Igreja. 

 

REFRÃO: 

 
O SENHOR MANIFESTOU A SALVAÇÃO  

A TODOS OS POVOS. 
 

 OU:  -  
 

DIANTE DOS POVOS  

MANIFESTOU DEUS A SALVAÇÃO. 

 

SALMO: 

 
Cantai ao Senhor um cântico novo 

pelas maravilhas que Ele operou. 

A sua mão e o seu santo braço 

Lhe deram a vitória. 
 

O Senhor deu a conhecer a salvação, 

revelou aos olhos das nações a sua 

justiça. 

Recordou-Se da sua bondade e 

fidelidade 

em favor da casa de Israel. 
 

Os confins da terra puderam ver 

a salvação do nosso Deus. 

Aclamai o Senhor, terra inteira, 

exultai de alegria e cantai.  
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Segunda Leitura 
1 João 4, 7-10  

 

 

MONIÇÃO: 
 

São João fala-nos do amor que Deus 

nos tem e diz-nos que Deus é amor e que 

temos de amar-nos uns aos outros à maneira 

de Deus. 

 

LEITURA: 

 
 

 

Leitura da Primeira Epistola de 

São João 
 

Caríssimos: 7Amemo-nos uns aos 

outros, porque o amor vem de Deus 

e todo aquele que ama nasceu de 

Deus e conhece a Deus. 8Quem não 

ama não conhece a Deus, porque 

Deus é amor. 9Assim se manifestou 

o amor de Deus para connosco: 

Deus enviou ao mundo o seu Filho 

Unigénito, para que vivamos por 

Ele. 10Nisto consiste o amor: não 

fomos nós que amámos a Deus, 

mas foi Ele que nos amou e enviou o 

seu Filho como vítima de expiação 

pelos nossos pecados. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Se leres devagar a primeira frase, 

conseguirás, por certo, fazer uma leitura 

pausada e a dar ênfase (dar destaque) às 

palavras mais importantes. Ensaia bem o 

ritmo a adotar.  

Atenção a qualquer palavra que sintas 

necessidade de exercitar, tais como: Amemo-   

-nos / manifestou / Unigénito / vivamos 

(pronunciar “vivámos” e não “vívamos) / 

expiação / ou outras. 
 

  
 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
Numa discussão acesa, que nos é 

referida por João, aos judeus que 

afirmavam: «O nosso pai é Abraão», 

Jesus respondeu: «Se fôsseis filhos de 

Abraão, faríeis as obras de Abraão! Vós 

fazeis as obras do vosso pai.» Estes 

reagiram: «Temos um só Pai, que é 

Deus» e Jesus replicou: «Vós tendes por 

pai o diabo, e quereis realizar os desejos 

do vosso pai; ele foi assassino desde o 

princípio» (Jo 8, 38-44). 

Só Jesus podia declarar ser o 

unigénito de Deus, só nele se ma-

nifestaram plenamente as obras de seu 

Pai (Jo 9, 3), e, no entanto, são 

chamados e são realmente filhos de 

Deus todos aqueles em cujo rosto 

transparece a fisionomia do Pai celeste: 

«Os construtores de paz» (Mt 5, 9), 

aqueles que amam os inimigos e rezam 

pelos perseguidores (Mt 5, 44), os que 

se comportam como pais para com os 

órfãos e as viúvas (Eclo 4, 10). Trata-se 

de uma semelhança da qual até mesmo 

o maior dos santos ficará infinitamente 

longe, mas para a qual se deve 

continuamente tender; diz Paulo: «Sede 

imitadores de Deus, como filhos bem-        

-amados» (Ef 5, 1). 

Na primeira parte do trecho 

Na primeira parte do trecho de hoje 

(v.7-8), João retoma esta imagem da 

filiação para indicar qual é o fundamento, 

a origem do mandamento do amor. Não 

provém de uma disposição externa dada 

por Deus, mas é a manifestação 

necessária de uma realidade nova 

presente no íntimo do ser humano, a 

semente divina que Deus colocou nele. 

Quem é Deus? Não sabemos sequer 

quem somos nós, como podemos pensar 

em definir Deus? João não dá uma 

definição, mas explica como Ele se 

manifesta: não como legislador e juiz, 

como pensavam os rabis, mas como 

amor. «Amemo-nos uns aos outros – diz 

João – porque o amor vem de Deus e 

todo aquele que ama nasceu de Deus e 

conhece a Deus. Quem não ama não 

conhece Deus, porque Deus é amor.» 

O amor é a vida de Deus, e é este 

amor que Ele comunica aos seus filhos. 

Quem ama, mesmo que não pertença a 

uma instituição eclesial, tem em si a vida 

de Deus, é seu filho. 

Na segunda parte  

Depois, na segunda parte do trecho 

(v. 9-10) explica o que significa amar. 

O amor de Deus manifestou-se 

doando-nos o que tinha de mais 

precioso, o seu Unigénito; enviou-o ao 

mundo, não como prémio pelas nossas 

obras boas, mas como «vítima de 

expiação pelos nossos pecados». Amou-

-nos não porque éramos bons, mas 

tornou-nos bons, amando-nos 

gratuitamente: «Quando ainda éramos 

fracos é que Cristo morreu pelos ímpios» 

(Rm 5, 6). 

É este amor generoso e 

desinteressado que também se 

manifesta nos filhos de Deus. 

Não se recebe a filiação divina como 

uma recompensa por amar. É a 

presença deste amor que revela quem 

se tornou filho de Deus. 
 

 
 

 

 

 

2.ª Opção 

 

Em vez da Leitura precedente 

(1 Jo 4, 7-10), pode utilizar-se a 

seguinte (1 Jo 4, 11-16) que é a 

continuação daquela. 

 

 

Segunda Leitura - 2 
1 João 4, 11-16  

 

 

 

Leitura da Primeira Epístola de 

São João 
 

Caríssimos: 11Se Deus nos amou 

tanto, também nós devemos amar-

nos uns aos outros. 12A Deus 

ninguém jamais O viu. Se nos 

amarmos uns aos outros, Deus 

permanece em nós e em nós o seu 

amor é perfeito. 13Nisto conhecemos 

que estamos n’Ele e Ele em nós: 

porque nos deu o seu Espírito. 14E 

nós vimos e damos testemunho de 

que o Pai enviou o seu Filho como 

Salvador do mundo. 15Se alguém 

confessar que Jesus é o Filho de 

Deus, Deus permanece nele e ele 

em Deus. 16Nós conhecemos o amor 

de Deus por nós e acreditamos no 

seu amor. Deus é amor: quem 

permanece no amor permanece em 

Deus e Deus nele. 
 

Palavra do Senhor. 
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Aclamação ao Evangelho 
Jo 14, 23  

 

 

MONIÇÃO: 
 

Jesus fala-nos do amor que nos tem e do 

mandamento novo: que nos amemos uns aos 

outros como Ele nos amou. 

  

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 
Se alguém Me ama, guardará a minha 

palavra. 

Meu Pai o amará e faremos nele a nossa 

morada. 

 
 
 

 

 

 

Evangelho 
 Jo 15, 9-17   

 

 

EVANGELHO: 

 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São João. 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos 

seus discípulos: 9«Assim como o Pai Me 

amou, também Eu vos amei. Permanecei 

no meu amor. 10Se guardardes os meus 

mandamentos, permanecereis no meu 

amor, assim como Eu tenho guardado os 

mandamentos de meu Pai e permaneço 

no seu amor. 11Disse-vos estas coisas, 

para que a minha alegria esteja em vós e 

a vossa alegria seja completa. 12É este o 

meu mandamento: que vos ameis uns 

aos outros, como Eu vos amei.  
13Ninguém tem maior amor do que 

aquele que dá a vida pelos amigos.  
14Vós sois meus amigos, se fizerdes o 

que Eu vos mando. 15Já não vos chamo 

servos, porque o servo não sabe o que 

faz o seu senhor; mas chamo-vos 

amigos, porque vos dei a conhecer tudo 

o que ouvi a meu Pai. 16Não fostes vós 

que Me escolhestes; fui Eu que vos 

escolhi e destinei, para que vades e deis 

fruto e o vosso fruto permaneça. E 

assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em 

meu nome, Ele vo-lo concederá. 17O que 

vos mando é que vos ameis uns aos 

outros». 
 

Palavra da Salvação. 

 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
O texto do Evangelho de hoje é a 

continuação do de domingo passado. 

Após ter mencionado a alegoria (a 

imagem, a parábola) da videira e dos 

ramos, Jesus explica o que acontece 

naqueles que permanecem unidos a Ele. 

Há entusiasmos passageiros por 

Cristo, ditados pela emoção momen-

tânea, e há um apego duradouro que 

nenhuma força é capaz de quebrar. Esta 

adesão firme e decidida é expressa por 

João com o verbo “permanecer” 

(“ménein” em grego) que aparece oito 

vezes na parábola da videira e mais três 

no início do nosso trecho (v. 9-10). 

Jesus permanece no amor do Pai 

porque está sempre unido a Ele, é fiel e 

«faz sempre aquilo que lhe agrada» (Jo 

8, 29); no mundo, os discípulos só 

podem tornar-se um reflexo desta união 

se permanecem no seu amor e 

observam os seus mandamentos: «Se 

alguém me tem amor, há de guardar a 

minha palavra; e o meu Pai o amará, e 

Nós viremos a ele e nele faremos 

morada» (Jo 14, 23). 

Nestas palavras e nestas imagens, 

densas de misticismo, é nitidamente 

compreensível a referência à Eucaristia, 

o sacramento em que se celebra e se 

realiza esta união íntima com o Senhor 

«Quem realmente come a minha carne e 

bebe o meu sangue fica a morar em mim 

e Eu nele» (Jo 6, 56). 

É por esta razão que, antes de se 

aproximar da Eucaristia, cada pessoa 

«examine-se a si mesma», para verificar 

se está verdadeiramente decidida a 

permanecer no Senhor; caso contrário, o 

seu gesto é uma mentira, e «come e 

bebe a própria condenação» (1 Cor 11, 

28-29). 

Nestes primeiros versículos (v. 9-10), 

Jesus não apresenta o seu amor como 

modelo a imitar, mas como uma vida que 

continua nos discípulos que, no Batismo, 

foram inseridos nele, tornando-se seus 

membros. Deste modo, é Ele quem atua 

neles. Nos discípulos, é Ele quem 

anuncia a boa nova ao pobre, ama, cura, 

consola, enxuga as lágrimas da viúva e 

do órfão. 

O fruto desta união com Cristo e com 

o Pai, assim como da observância dos 

seus mandamentos, é a plenitude da 

alegria (v.11) 

O termo alegria aparece sete vezes 

no Evangelho de João. O primeiro a 

utilizá-lo é o Baptista quando afirma: «O 

amigo do esposo sente muita alegria 

com a voz do esposo.  Pois esta é a 

minha alegria e tornou-se completa» (Jo 

3, 29); depois é sempre Jesus que, com 

insistência, repete aos discípulos a 

promessa da sua alegria. 

Está ainda radicada nas pessoas a 

convicção de que permanecer em Cristo 

equivale a renunciar a tudo aquilo que dá 

felicidade. Não é assim. Jesus chama a 

atenção, isso sim, para as alegrias vãs e 

ilusórias que derivam do egoísmo, da 

procura do prazer a todo o custo, mas 

propõe a alegria autêntica, a que provém 

da união com Ele e com o Pai. Porém 

esta alegria, a única verdadeira e 

duradoura, só pode ser obtida passando 

pela dor; «Haveis de chorar e lamentar-    

-vos, ao passo que o mundo há de 

gozar. Vós haveis de estar tristes, mas a 

vossa tristeza há de converter-se em 

alegria» (Jo 16, 20). Tentar caminhos 

alternativos, escolher estradas fáceis e 

espaçosas significa perder-se, afastar-se 

da meta. 

No amor, estão todos os 

mandamentos 

Depois de ter falado dos seus 

mandamentos, como se fossem muitos, 

Jesus declara: «É este o meu 

mandamento: que vos ameis uns aos 

outros, como Eu vos amei», como se se 

tratasse apenas de um (v. 12). 

É verdade, os mandamentos são 

muitos, mas são apenas explicitações do 

único mandamento, o que Jesus praticou 

de forma perfeita: o amor ao outro. É ao 

bem da pessoa que se devem referir 

todas as escolhas morais, as 

disposições, as leis, porque este é o 

único modo que temos de mostrar a 

Deus o nosso amor: «Aquele que não 

ama o seu irmão, a quem vê, não pode 

amar a Deus, a quem não vê» (1 Jo 4, 

20) e quem ama o irmão cumpriu toda a 

lei, pois «toda a lei se cumpre 

plenamente nesta única palavra: ama o 

teu próximo como a ti mesmo» (Gl 5, 14; 

Rm 13, 8-10). 

Já durante a última ceia, depois de ter 

lavado os pés aos discípulos, dissera: 

«Dou-vos um novo mandamento: que  

 
 

VI Domingo da Páscoa – 09-05-2021 –N.º 687 

– Pág. 4 / 10 – 
 



 

– Pág. 5 / 10 – 

VI Domingo da Páscoa – 09-05-2021 –N.º 687 

 

vos ameis uns aos outros; que vos ameis 

uns aos outros assim como Eu vos amei. 

Por isto é que todos conhecerão que 

sois meus discípulos: se vos amardes 

uns aos outros» (Jo 13, 34-35). 

Confrontando as duas fórmulas com 

que é apresentado o único mandamento, 

nota-se uma ligeira mas significativa 

diferença. Antes, o mandamento era 

«novo», agora é o «seu», quase se já 

não fosse «novo». 

Há uma razão para esta alteração. O 

evangelista escreve dos acontecimentos 

da Páscoa, quando Jesus já passou 

deste mundo ao Pai. Ele foi o primeiro a 

praticar o mandamento novo: amou até 

dar-se totalmente. Esta a razão pela qual 

o mandamento já não é novo, mas se 

tornou seu, é o mandamento que Ele 

praticou. A medida do amor ao próximo 

já não é a que foi indicada pelo Antigo 

Testamento: como a ti mesmo (Lv 19, 

18), mas sim: como Eu vos amei e, com 

esta expressão, Jesus refere-se ao amor 

que Ele manifestou na cruz. 

Permanece nele apenas quem está 

disposto a «dar a vida», que «ninguém 

tem maior amor do que aquele que dá a 

vida pelos amigos» (v. 13) e «Cristo 

amou-nos e entregou-se por nós» (Ef 5, 

2). 

O seu mandamento não deve ser 

visto como uma lei difícil, precisa e bem 

definida em todos os detalhes. É uma 

orientação de vida que, nas suas 

implicações concretas, deve ser deter-

minada, momento a momento, exige 

uma atenção constante às necessidades 

do irmão, pede fantasia, discernimento e 

coragem para se tomarem decisões 

mesmo correndo o risco de errar. 

Jesus chama amigos aos  

seus discípulos 

Depois Jesus não chama servos aos 

seus discípulos, mas amigos (v 14-15). 

À primeira vista esta afirmação não é 

clara, porque, na Bíblia, «servo de 

Deus» é um título honorífico, atribuído a 

personagens como Abraão, Moisés, 

David, os profetas. Também o velho 

Simeão, Paulo, Pedro e muitos outros se 

qualificam como «servos», e Maria 

define-se «a serva do Senhor» (Lc 1, 

38). Sobretudo Jesus é indicado pelo Pai 

com as palavras: «Aqui está o meu 

servo, que escolhi» (Mt 12, 18) e no 

célebre canto da Carta aos filipenses, 

Paulo lembra que Ele «tomou a condição 

de servo» (Fl 2, 7). Daqui deriva a 

exortação a tornar-se todos servos uns 

dos outros (Mc 9, 35). 

Jesus diz por que razão não chama 

servos aos seus discípulos, mas amigos. 

O servo só externamente está 

envolvido no projeto do patrão, é um 

executor de ordens e tarefas que lhe são 

confiadas. O amigo, pelo contrário, é um 

confidente, é a pessoa com quem se 

cultiva uma comunhão de vida, de 

projetos e de intentos. O amigo fica feliz 

quando pode prestar um favor à pessoa 

amada, não lhe esconde nada, não pede 

uma compensação pelo serviço 

prestado. 

Jesus chama «amigos» aos seus 

discípulos, porque revelou-lhes o projeto 

do Pai (v. 15) e chamou-os a colaborar 

com Ele na sua realização. 

A comunidade cristã é composta por 

«amigos», pelos que ficam de fora os 

relacionamentos do tipo superior-súbdito, 

patrão-escravo, mestre-discípulo; na 

comunidade, todos os seus membros 

estão no mesmo plano e têm igual 

dignidade. 

Depois de ter lavado os pés aos 

Apóstolos, Jesus admite ser «mestre e 

senhor», mas dá um significado 

completamente novo a estes títulos: «o 

primeiro», aquele que é «grande» na 

comunidade é quem lava os pés ao 

último. Não há lugar para quem, em vez 

de servir, ambiciona honrarias e cargos 

de prestígio. 

Todo o trecho é um hino ao amor. 

Mas quem deve ser amado? 

A exortação é claramente dirigida 

apenas aos discípulos, e o amor parece 

ficar restrito ao grupo. É de perguntar 

então por que motivo Jesus não pediu 

um amor universal, que se estende a to-

dos, até mesmo aos inimigos, como fez 

no discurso da montanha (Mt 5, 44). 

É verdade, aqui Jesus dirige-se 

diretamente apenas aos membros da 

comunidade cristã, e só a eles 

recomenda que devem estar unidos e de 

amarem-se reciprocamente. É uma 

limitação, mas tem um motivo: antes de 

falar de amor e de paz aos outros, é pre-

ciso cultivar o amor e a paz na Igreja. 

Somente uma comunidade onde os 

membros façam uma experiência viva e 

profunda de acolhimento, de tolerância, 

de perdão, de serviço recíproco e de 

partilha dos bens pode anunciar ao mun-

do fraternidade e paz. 
 

 
 

 

 

É este o meu mandamento:  

que vos ameis uns aos outros,  

como Eu vos amei.  

(Jo 15, 12) 

2.ª Opção 
 

 

Em vez do Evangelho 

precedente (Jo 15, 9-17), pode 

utilizar-se o seguinte (Jo 17, 11b-

19) com o respetivo Aleluia. 

 

Aclamação - 2 
Jo 14, 23  

 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 
Não vos deixarei órfãos, diz o Senhor:  

vou partir, mas virei de novo e alegrar-

se-á o vosso coração. 

 
 
 

 

 

Evangelho - 2 
 Jo 17, 11b-19   

  
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São João 
 

Naquele tempo, Jesus ergueu os 

olhos ao Céu e orou deste modo: 11b«Pai 

santo, guarda-os em teu nome, o nome 

que Me deste, para que sejam um, como 

Nós. 12Quando Eu estava com eles, 

guardava-os em teu nome, o nome que 

Me deste. Guardei-os e nenhum deles se 

perdeu, a não ser o filho da perdição; e 

assim se cumpriu a Escritura. 13Mas 

agora vou para Ti; e digo isto no mundo, 

para que eles tenham em si mesmos a 

plenitude da minha alegria. 14Dei-lhes a 

tua palavra e o mundo odiou-os, por não 

serem do mundo, como Eu não sou do 

mundo. 15Não peço que os tires do 

mundo, mas que os livres do mal. 16Eles 

não são do mundo, como Eu não sou do 

mundo. 17Consagra-os na verdade. A tua 

palavra é a verdade. Assim como Tu Me 

enviaste ao mundo, também Eu os enviei 

ao mundo. 18Eu consagro-Me por eles, 

para que também eles sejam consagra-

dos na verdade». 
 

Palavra da Salvação. 
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COMENTÁRIO AO EVANGELHO - 2 
 

O capítulo 17 de São João veio a ser 

chamado «a oração sacerdotal de 

Jesus», a partir das observações de São 

Cirilo de Alexandria (PG 74, 505-508); 

constitui «a síntese mais completa e 

elevada da teologia do evangelista» 

(Segalla). Lê-se no VII Domingo da 

Páscoa, distribuída pelos anos A’, B’ e 

C’, mas sempre introduzida pelo v. 1: 

«Jesus ergueu os olhos ao céu…», uma 

forma de orar muito ao jeito de Jesus 

(cf. Jo 11, 41; Mt 14, 19; Mc 6, 41; Lc 9, 

16; Mc 7, 34), mas mal documentada no 

judaísmo. Com este gesto, «Jesus dava 

uma expressão corporal à dimensão 

fundamental do ser humano, a saber, a 

sua relação com a fonte que o 

ultrapassa, que está acima dele e o 

envolve…» (D. Mollat). Nos países, 

como o nosso, onde a Ascensão é 

celebrada no VII Domingo, Jo 17 pode 

ler-se, como alternativa, no de hoje VI 

Domingo da Páscoa. O trecho lido no 

ano B’ corresponde àquela parte da 

oração em que Jesus intercede pelos 

seus discípulos. 

V. 11b – «Pai santo». A circunstância 

de não estarmos perante uma forma 

usual de Jesus se dirigir ao Pai, leva a 

pensar numa influência litúrgica 

(cf. Didakhê 10, 2) na redação desta 

belíssima oração, a oração mais longa 

que aparece nos lábios de Jesus. «O 

nome que Tu Me deste» pode entender-     

-se como a própria essência divina, 

comum ao Pai e ao Filho, que é Jesus; e 

o pedido «um só, como Nós», sugere já 

uma primitiva reflexão trinitária. Com 

efeito, a unidade dos discípulos tem 

como primeira referência (analogatum 

princeps) a unidade do ser divino, na 

distinção de pessoas, visando uma 

unidade que transcende a meramente 

moral e sociológica; por outro lado, 

podemos ver, no semitismo «dar o 

nome», um sentido aberto, coadunando-   

-se bem com a doutrina teológica a 

processão ou geração eterna do Filho 

pelo Pai. Esta prece pela unidade dos 

primeiros discípulos, vai ser feita, mais 

adiante (vv. 20-23), de forma mais 

desenvolvida, pela unidade de todos os 

que depois hão de vir a crer em Jesus. 

V. 12-15 – Jesus, que, como Bom 

Pastor, guardou os discípulos, agora, 

consciente da sua partida, intercede 

«para que eles tenham sem si a 

plenitude da alegria», própria de Jesus, 

uma alegria que deriva da sua união com 

o Pai. Por outro lado, roga «que os 

guarde do Maligno», pois eles terão de 

ficar no mundo, que está «todo sob o 

poder do Maligno» (cf. 1 Jo 5, 19). «O 

mundo» é aqui tomado no seu aspeto 

negativo: são os homens que recusam a 

graça e, na sua autossuficiência, se 

fecham a Deus, a ponto de odiarem a 

Cristo e os seus seguidores (v. 14). Os 

discípulos, vivendo no mundo, estão 

sujeitos às suas seduções, e Jesus não 

suplica que os tire do mundo, onde se 

desenrola a sua vida e está o seu campo 

de ação, mas que os guarde de serem 

mundanizados, deixando-se influenciar 

pelo «dominador deste mundo» 

(cf. Jo 12, 31). 

V. 17-19 – «Consagra-os na 

verdade», à letra, santifica-os; santificar 

é retirar da esfera do profano para 

destinar a uma missão divina (cf. Heb 2, 

11). Estas palavras não são apenas o 

centro da oração, mas um dos pontos 

altos do Evangelho: a consagração e 

missão dos discípulos. Este envio ao 

mundo encerra um mistério que se 

exprime através dum paradoxo:  escolhi-

dos, mas não retirados do meio do 

mundo. É que não se trata de um 

simples envio pragmático, mas insere-se 

no mistério do envio de Jesus ao mundo 

(v. 18; cf. 10, 36; 15, 27; 20, 21); os 

discípulos não se limitam a continuar a 

sua missão; participam da sua própria 

vida (15, 1-16), uma vida que não 

pertence a este mundo e a que se tem 

acesso apenas pela palavra (v. 17) da 

revelação, a «verdade». Mas, para além 

desta misteriosa realidade bipolar – 

a vocação-missão –, o texto deixa ver 

um outro aspeto: «Eu consagro-Me por 

eles» tem uma conotação sacrificial, 

como se dissesse «ofereço-Me em 

sacrifício por (em vez de ou a favor 

de) eles», pois corresponde à linguagem 

cultual do Antigo Testamento (cf. Ex 13, 

2.12.15; 28, 41; Dt 15, 19-20) e tem 

paralelos no Novo Testamento (cf. 

1 Cor 11, 24; 15, 3). É por isso que a 

oração sacerdotal adquire a dimensão 

de ofertório do sacrifício do Senhor, que 

vai ser consumado no Calvário e 

também a de uma declaração de 

intenção: Jesus entrega a sua vida por 

todos (cf. 11, 51-52; 15, 13), em 

sacrifício, a fim de que os seus, uma vez 

purificados, venham a ser pertença 

exclusiva de Deus (v. 19: «consagra-

dos», ou santificados). A alusão a Cristo 

como sumo sacerdote da nova Aliança – 

sacerdote oferente e vítima oferecida 

(cf. Heb 9, 11-14; 10, 10) – pode ver-se 

na ressonância vetero-testamentária 

de Ex 28, 36-38. Há quem veja também 

alusões à Eucaristia, em especial nos vv. 

21-24 (cf. Jo 15, 4-7; 6, 56; 1 Cor 10, 

17). 
 

 
 

 

Oração Universal 

 

 

1 

Pelas Igrejas do Norte e do Sul 

que confessam a ressurreição de Jesus 

Cristo, 

e pelos cristãos que perderam a fé, 

oremos, irmãos. 
 

2 

Pelos governantes de todas as nações, 

pelos cidadãos que vivem com justiça 

e por aqueles que são vítimas inocentes, 

oremos, irmãos. 
 

3 

Pelos pagãos que se convertem ao 

Evangelho, 

pelos judeus que ainda esperam o 

Messias 

e pelos adultos que se preparam para o 

Batismo, 

oremos, irmãos. 
 

4 

Pelos discípulos que Jesus escolheu e 

envia, 

pelos que amam a Deus acima de tudo 

e por aqueles que dão a vida pelos 

amigos, 

oremos, irmãos. 
 

5 

Pelas crianças da primeira Comunhão, 

pelos jovens que se preparam para o 

casamento 

e pelos lares onde existe e cresce o 

amor, 

oremos, irmãos. 
 

 

Não fostes vós que Me escolhestes;  

fui Eu que vos escolhi e destinei, para 

que vades e deis fruto  

e o vosso fruto permaneça.  

E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai 

em meu nome, Ele vo-lo concederá.  

O que vos mando  

é que vos ameis uns aos outros. 

Jo 17, 16-17 
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Antífona da Comunhão 
 

cf. Jo 14, 15-16 

Vós sereis meus amigos, se fizerdes o 

que vos mando, diz o Senhor. Eu pedirei 

ao Pai e Ele vos dará o Espírito Santo, 

que permanecerá convosco para 

sempre. Aleluia. 
 

 
 

 

Monição da Comunhão 
 

Peçamos ao Espírito Santo que nos 

ensine a tratar bem a Jesus que agora 

vem a nós. 
 

 
 

 

Monição final 
 

Guiados pelo Espírito Santo vamos 

daqui com o desejo de renovar o mundo 

à nossa volta.    
 

 
 

 

Agenda Santoral 

 

Dia 12 – B. Joana de Portugal (Virgem).  

– S. Nereu e S. Aquileu (Mártires).  

– S. Pancrácio (Mártir). 

Dia 13 – Virgem Santa Maria do 

Rosário de Fátima. 

Dia 14 – S. Matias (Apóstolo). 

 
 
 

 

Sabias que… 

O amor 

A língua hebraica dispunha de muitas 

palavras para expressar o amor: ahabah, 

hesed, hen, riham… Utilizavam uma ou 

outra para referir-se ao amor de Deus, 

ao esposo ou à esposa, aos familiares, 

ao próximo.  

Jesus simplificou toda a lei de Deus 

no mandamento do amor a Deus e ao 

próximo… Porém como os judeus 

contemporâneos de Jesus, ao escutar a 

palavra “próximo”, pensavam apenas 

nas pessoas da sua raça e religião, 

Jesus contou a parábola do Bom 

Samaritano para concretizar que, o 

“próximo”, é qualquer pessoa, sem nos 

importarmos com a sua etnia ou as suas 

crenças. 
 

 
 

 

 

Se guardardes os Meus 

mandamentos 

  
Jesus diz-nos: Se guardardes os 

Meus mandamentos permanecereis no 

Meu amor. 

É a prova dos nove. Somos amigos 

de Jesus se procuramos guardar a Sua 

palavra e vivê-la em nossa vida, 

ajudados pela graça que nos dá e 

guiados pelo Espírito Santo. É uma luta 

de todos os dias sem nunca desanimar e 

sem nunca nos darmos por satisfeitos. 

Vale a pena. Jesus promete na mesma 

ocasião: Se alguém Me ama guardará a 

minha palavra, meu Pai o amará e Nós 

viremos a ele e faremos nele a nossa 

morada (Jo 14,23). 

Tornamo-nos templos vivos de Deus, 

unidos a Ele pelo amor. Em nossa alma 

estará não só o Espírito Santo mas toda 

a Santíssima Trindade. 

Sóror Isabel da Santíssima Trindade 

exclamava: “Tenho o Céu dentro de 

mim, porque o Céu é Deus e Deus está 

na minha alma”. 

Procuremos deveras ser santos, 

crescer cada dia no amor de Deus, 

vivendo esse amor na vida cada dia: no 

trabalho, na oração, no convívio com os 

outros, nas alegrias e penas de cada dia. 

Jesus deixa também o mandamento 

novo. É este o Meu mandamento: que 

vos ameis uns aos outros como Eu vos 

amei. É o sinal dos cristãos. Nisto 

conhecerão que sois Meus discípulos se 

vos amardes uns aos outros (Jo13,35). 
 

 
 

 

Que a minha alegria 

esteja em vós 

  
O Senhor promete a alegria aos Seus 

discípulos, quando está prestes a 

começar a Sua Paixão. 

Disse-vos estas coisas para que a 

Minha alegria esteja em vós e a vossa 

alegria seja completa. 

O sofrimento não impede a alegria 

verdadeira, que Jesus garante aos Seus 

amigos. É alegria de quem se sabe filho 

de Deus, um Pai que sabe tudo e tem 

todo o poder. O sofrimento será um 

remédio amargoso, mas necessário para 

a nossa alma e para a salvação dos 

outros à nossa volta. 

São Paulo lembra: Deus concorre em 

tudo para o bem dos que O amam (Rom 

8, 28). 

Um dos frutos da ação do Espírito 

Santo em nossa alma é a alegria. Os 

Apóstolos quando foram presos e 

chicoteados saíram alegres por sofrerem 

pelo nome de Jesus. 

Ele está em nossa alma em graça. É 

Ele que nos faz santos. Temos de 

colaborar com Ele lutando por evitar o 

pecado mesmo venial. Estando atentos 

às Suas inspirações por uma vida de 

oração contínua, pela prática da 

mortificação, que retira os obstáculos à 

Sua ação em nossa alma. 

São Paulo lembra que não podemos 

sequer dizer Senhor Jesus, senão pelo 

Espírito Santo (1 Cor 12,3). Temos de 

agradecer-Lhe a Sua atividade em nossa 

alma e deixar-nos guiar mais docilmente 

por Ele. 

Ser santos é ser felizes já na terra, 

no meio de contradições e dificuldades. 

São Tomás Moro, quando estava prestes 

a ser morto na Torre de Londres, dizia 

ao alcaide: «ajuda-me a subir que para 

descer não vou pedir-te ajuda». E ao 

carrasco que ia cortar-lhe a cabeça 

acrescentava com bom humor: «desvia a 

minha barba. Teria pena que a 

cortasses. Ela não é réu de alta traição». 
 

 
 

 

 

O Espírito Santo 

desceu sobre eles 

 
Os Apóstolos e os primeiros cristãos 

sentiram muito vivamente a ação do 

Espírito Paráclito na vida da comunidade 

cristã e no seu crescimento maravilhoso. 

Ele dava sabedoria e fortaleza a Pedro e 

aos Doze para proclamarem o 

Evangelho. Movia os diáconos e leigos a 

espalharem com entusiasmo a 

mensagem de Cristo. 

Guiou Pedro para ir a casa do 

centurião Cornélio em Cesareia. 

Enquanto falava o Espírito Santo desceu 

sobre aquela família, mostrando 

claramente a Pedro que os pagãos 

também deviam ser admitidos na Igreja 

sem terem de sujeitar-se às imposições 

da Lei mosaica. 
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O livro dos Atos dos Apóstolos fala-   

-nos uma e outra vez desta manifestação 

do Paráclito na vida da Igreja. Foi 

chamado o Evangelho do Espírito Santo. 

Em quase todas as páginas se fala da 

sua atuação na Igreja primitiva. 

Antes de morrer Jesus falou aos 

Apóstolos do Espírito Santo que lhes 

enviaria para os confortar, para os 

ensinar e para os guiar. Ele é o Paráclito, 

o Consolador que ficará sempre com 

eles e os guiará no conhecimento e na 

compreensão das verdades da fé que 

Jesus lhes tinha confiado. 

Ele é Deus, a Terceira Pessoa da 

Santíssima Trindade. Procede do Pai e 

do Filho, é o Amor que une o Pai e o 

Filho desde toda a eternidade. 

Vamos aproveitar melhor estes dias 

para rezar ao Divino Consolador, para 

pedir as Suas luzes, para estarmos mais 

atentos às Suas inspirações e nos 

deixarmos guiar por Ele. 

Depois da Ascensão os Apóstolos 

ficaram em Jerusalém em oração com 

Maria, preparando-se para a vinda do 

Espírito Santo, como Jesus lhes havia 

recomendado. 

Muitos cristãos aproveitam estes dez 

dias, este decenário depois da 

Ascensão, para rezarem mais ao divino 

Paráclito, para Lhe pedirem muitos 

favores para a Igreja e para si próprios. 

Devemos também ter consciência da 

Sua atividade na vida da Igreja em 

nossos tempos. Ele continua a conduzi-   

-la e a renová-la pelo mundo fora. O 

demónio procura destruí-la e semear o 

joio no campo de Deus. Às vezes parece 

que consegue vencê-la com os 

escândalos de alguns dos seus 

membros, com a confusão de erros que 

vão surgindo, com o enfraquecimento da 

fé em alguns países. Mas Jesus 

prometeu a Pedro: Tu és Pedro e sobre 

esta pedra edificarei a minha Igreja e as 

portas do inferno não levarão a melhor 

contra ela (Mt 16,18). A palavra de Jesus 

não falha, porque Ele é a Verdade e tem 

todo o poder. O Espírito Santo trabalha 

nos corações dos homens e nos 

pastores da Igreja.  Rezemos mais ao 

Divino Paráclito para que renove a face 

da terra e trabalhemos unidos a Ele, 

para que o Reino de Cristo chegue a 

todas as almas. 

Aprendamos com Nossa Senhora a 

viver como Ela viveu, unidos ao Espírito 

Santo e, com Ele, ao Pai e a Jesus 

Nosso Senhor. 

  

Fala o Santo Padre 
  

«Esta Palavra do Senhor chama-nos a 

amar-nos uns aos outros, mesmo se 

nem sempre nos compreendemos, 

nem sempre estamos de acordo... 

mas é precisamente ali  

que se vê o amor cristão.» 

 

O Evangelho de hoje — João, 

capítulo 15 — reconduz-nos ao 

Cenáculo, onde ouvimos o mandamento 

novo de Jesus. Diz assim: «Este é o meu 

mandamento: que vos ameis uns aos 

outros como Eu vos amei» (v. 12). E 

pensando no sacrifício da cruz já 

iminente, acrescenta: «Ninguém tem 

maior amor do que este: dar a vida pelos 

seus amigos. Vós sereis meus amigos 

se fizerdes o que vos mando» (vv. 13-

14). Estas palavras, pronunciadas 

durante a Última Ceia, resumem toda a 

mensagem de Jesus; aliás, resumem 

tudo o que Ele fez: Jesus deu a vida 

pelos seus amigos. Amigos que não o 

tinham compreendido, que no momento 

crucial o abandonaram, atraiçoaram e 

renegaram. Isto diz-nos que Ele nos ama 

mesmo se nós não merecemos o seu 

amor: assim nos ama Jesus! 

Deste modo, Jesus mostra-nos o 

caminho para o seguir, a via do amor. O 

seu mandamento não é um simples 

preceito, que permanece sempre algo 

abstrato ou exterior em relação à vida. O 

mandamento de Cristo é novo porque o 

realizou primeiro, deu-lhe carne, e assim 

a lei do amor está inscrita de uma vez 

para sempre no coração do homem 

(cf. Jr 31, 33). E como está inscrita? 

Com o fogo do Espírito Santo. E com o 

mesmo Espírito, que Jesus nos doa, 

podemos caminhar também nós por esta 

vereda! 

Trata-se de um caminho concreto, 

que nos leva a sair de nós mesmos para 

ir ao encontro dos outros. Jesus 

mostrou-nos que o amor de Deus se 

concretiza no amor ao próximo. Os dois 

caminham juntos. As páginas do 

Evangelho estão cheias deste amor: 

adultos e crianças, cultos e ignorantes, 

ricos e pobres, justos e pecadores foram 

acolhidos no coração de Cristo. 

Portanto, esta Palavra do Senhor 

chama-nos a amar-nos uns aos outros, 

mesmo se nem sempre nos compreen-

demos, nem sempre estamos de 

acordo... mas é precisamente ali que se 

vê o amor cristão. O amor que se 

manifesta mesmo quando há diferenças 

de opinião ou de carácter, mas o amor é 

maior do que estas diferenças! Foi este 

amor que Jesus nos ensinou. É um amor 

novo porque renovado por Jesus e pelo 

seu Espírito. É um amor remido, 

libertado do egoísmo. Um amor que dá 

alegria ao nosso coração, como diz 

Jesus: «Disse-vos estas coisas para que 

a minha alegria esteja em vós e o vosso 

júbilo seja pleno» (v. 11). 

É precisamente o amor de Cristo, 

que o Espírito Santo derrama nos 

nossos corações, que realiza todos os 

dias prodígios na Igreja e no mundo. São 

tantos pequenos e grandes gestos que 

obedecem ao mandamento do Senhor: 

«Amai-vos uns aos outros como Eu vos 

amei» (cf. Jo 15, 12). Gestos pequenos, 

de todos os dias, gestos de proximidade 

a um idoso, a um doente, a uma pessoa 

sozinha e em dificuldade, sem casa, sem 

trabalho, imigrada, rejeitada... Graças à 

força desta Palavra de Cristo, cada um 

de nós pode estar próximo do irmão e da 

irmã que encontra. Gestos de 

proximidade. Nestes gestos manifesta-se 

o amor que Cristo nos ensinou. 

Ajude-nos nisto a nossa Mãe 

Santíssima, para que na vida diária de 

cada um de nós o amor de Deus e o 

amor ao próximo estejam sempre 

presentes. 

Papa Francisco, Regina Coeli,  
Praça de São Pedro,  

Maio de 2015 
 

 
 

 

Descomplica (65) 
 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: Recomeçar, Acreditar,  

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, 
Persistir, Agradecer,  

Avançar e Descomplicar. 
 

Sexto verbo: “Entregar” 

Acredito num mundo melhor, mesmo 

não acreditando num mundo perfeito. 

Simplifico tudo o que posso, o que, 

tantas vezes, passa «apenas» por não 

complicar a vida ainda mais. Aprendi a 

reconhecer os sinais sempre que estou a 

entrar no país chamado «Reclamar», na 

cidade chamada «Vitimolândia», na rua 

chamada «Beco das Lamentações». 

Mereço melhor e não me fico pelas 

intenções. A sorte que quero ter, demora  
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tempo a construir. E eu aprendi a 

desbravar caminhos mesmo onde não 

parecia haver estrada. 

Não vivo uma vida perfeita. Há coisas 

más que me acontecem e que vão 

continuar a acontecer. Mas não me 

preocupo muito com o que vem a seguir. 

Seja o que for, acredito com todo o meu 

coração que sou forte o suficiente para o 

superar.  

– Aconteça o que acontecer, 

saberás superar. 

(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 

Oração 
 

Senhor, que o nosso amor seja como 

o teu: simples e transparente, generoso 

e forte, aberto a toda a humanidade, 

disposto à entrega, sincero e decidido. 

Senhor, que o nosso amor siga as 

tuas pegadas. Que o nosso amor chegue 

aonde há tristeza, e enxugue as lágrimas 

de quem perdeu a alegria; que levante 

as bandeiras da vida, que desenraíze a 

intolerância e a incompreensão. Amor 

gratuito e livre que não espera 

recompensa. 

 
 
 

 

                                                                                                                   

O nome dos meses 
 

O nome dos meses quase nunca é motivo 

de curiosidade, mas é interessante ver 

 por que os meses têm este nome  

e não outro. 

 

M A I O  

 

Derivado da palavra francesa Mai, e 

nomeado depois Maia, a deusa da 

primavera e do crescimento. Maia é filha 

de Faunus, uma das mais antigas 

divindades romanas e esposa de 

Vulcano. Na mitologia grega, Maia é 

conhecida como a mãe de Hermes. 

Tanto os gregos como os romanos 

consideravam Maia uma educadora 

amorosa e iluminada. 
 

 
 

 

 

«Na verdade, eu reconheço que Deus não 

faz aceção de pessoas, mas, em qualquer 

nação, aquele que O teme e pratica a 

justiça é-Lhe agradável» 

(Act 10, 34b-35) 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de maio, a Igreja 

reza pela seguinte intenção: 

Universal: 

– O mundo das finanças. 

Rezemos para que os responsáveis 

das finanças colaborem com os 

governos para regulamentar a esfera 

financeira e proteger os cidadãos dos 

seus perigos. 
 

 
 

 

Seis Adágios populares 
 

1 

O comer e o coçar,  

vai do começar. 

2 

Quem não gosta,  

põe na beira do prato. 

3 

Quem não come por ter comido,  

não é doença de perigo. 

4 

Quem não é para comer, 

não é para trabalhar. 

5 

Quem não trabalha, 

 não come. 

6 

Quem bem come e bebe, 

bem faz o que deve. 
 

 
 

 

 

Aniversários de 

Leitores 

 
Esta semana estão de Parabéns pelo 

seu aniversário natalício, os Leitores das 

seguintes paróquias: 

 

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– JOSÉ MEIRELES, hoje, Domingo, 

dia 9 de maio.  

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– JORGE DAVID, amanhã, segunda-    

-feira, dia 10 de maio.  

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– (esta semana, não tem 

aniversariantes).  

PARÓQUIA DE SANFINS DE FERREIRA:   

– PATRÍCIA NETO, hoje, Domingo, dia 
9 de maio. 

 

O Jornal do Leitor deseja à Patrícia 

Neto, ao Jorge David e ao José Meireles, 

muitas felicidades e dá-lhe a cada um 

deles os Parabéns pelo seu aniversário. 

Que ele seja festejado com muita 

alegria, muito bolo e muito champagne.  

Parabéns aos três. 
 

 
 

 

Humor 

Jóker na Tv 
 

O Fagundes está no programa de 

televisão “O Jóker” dos 50.000 euros e 

tem tido um desempenho brilhante. Está 

na pergunta final e tem apenas mais 

uma opção de resposta: telefonar a um 

amigo. 

A pergunta é: Qual é o pássaro que 

não faz ninho? 

Quatro possíveis respostas: a) - o 

pardal; b) - a andorinha; c) - o sabiá; d) - 

o cuco. 

Fagundes telefona para o amigo 

Sofrónio que lhe diz: Puxa, Fagundes! É 

o cuco! 100% de certeza! 

O Fagundes ganha 50.000 euros e é 

muito aplaudido. Já fora do programa, 

telefona ao amigo Sofrónio e pergunta: 

– Como é que tu sabias uma 

pergunta destas se não és especialista 

em pássaros? 

– Olha, Fagundes a pergunta era 

facílima: Toda a gente sabe que o cuco 

vive dentro de um relógio… É ou não é? 
 

Manicómio 

 

Um psiquiatra de manicómio, 

entrevista os pacientes para avaliação. 

Chega o primeiro e o psiquiatra 

pergunta:  

– Quanto é 7 x 5? 

– 1.000, doutor! – responde o louco. 

Chega o segundo e o psiquiatra faz a 

mesma pergunta e o louco responde: 

– Quinta-feira, doutor! 

Vem o terceiro e o psiquiatra 

pergunta novamente: quanto é 7 x 5? 

O louco responde prontamente: 

– 35, doutor! 

Espantado, o psiquiatra pergunta: 

– Como chegaste a esse resultado? 

– Muito fácil, doutor! Eu dividi 1.000 

por quinta-feira e deu 35… não é?! 
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ESCALA DE LEITORES E MEC’s 

09-05-2021  

 VI Domingo da Páscoa 

 

C A R V A L H O S A   
 

L E I T O R E S 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
João 

 Miguel 

Jacinta  

Carneiro 

1.ª Leitura 
João 

 Miguel 

Jacinta  

Carneiro 

2.ª Leitura 
João 

 Miguel 

Jacinta  

Carneiro 

Oração 
Universal 

João 

 Miguel 

Jacinta  

Carneiro 
 

 
 
 

 

C A R V A L H O S A   

 
MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA 

CAMUNHÃO 

 
 

Local 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Local - 1 
Toni 

Moreira 

Alzira 

Nunes 

Local - 2  
Maria 

Guiomar 

Jorge 

Moreira 

Local - 3 
José 

Meireles 

Alexandra 

Brito 

Local - 4 
Maria  

José 

Filipe 

Freitas 

Local - 5 
Sr. Diácono 

Dr. Cardoso 

Sr. Diácono 

Dr. Cardoso 
 

 

A Fechar 

ADEUS, 
 

é quando o coração que parte, 

deixa a metade com quem fica. 
 

 
 

 

 

JORNAL CONCLUÍDO EM 21 DE ABRIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTA COLUNA FOI DEIXADA 

PROPOSITADAMENTE 

EM BRANCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTA COLUNA FOI DEIXADA 

PROPOSITADAMENTE 

EM BRANCO. 
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