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VI DOMINGO DA PÁSCOA 

 

JORNAL DO LEITOR 

 
 

 

 

VI Domingo da Páscoa 
 
Sem luz não se pode caminhar. Quando falta a luz 

numa casa, numa povoação, toda a gente suspende as 

suas atividades e fica em silêncio como que à espera de 

uma resposta explicativa para o que aconteceu. 

A verdadeira fonte da nossa luz da Fé, em último 

caso, é Deus. Mas Ele quer ministrar-nos esta luz por 

meio da Igreja que Jesus Cristo fundou. Ela ensina-nos 

e garante a autenticidade das verdades de fé em que 

acreditamos. 
 

 

 
 

 

 

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 
 

DO EVANGELHO 

O ESPÍRITO TIRA SEMPRE COISAS NOVAS 
 

Perante o «alastrar da ignorância religiosa», alguém 

propõe que se retome o Catecismo da Doutrina Cristã, 

editado por Pio X em 1913, com as suas 433 perguntas 

e respostas, síntese de todos os temas da teologia e da 

moral. Este livrinho marcou, sem dúvida, uma época, 

mas perguntamo-nos se faria sentido voltar a propor as 

verdades da fé com uma linguagem e com imagens já 

gastas, pertencentes a uma época tão distante da 

nossa. 

No discurso de abertura do Concilio, o Papa João 

XXIII recordava um princípio fundamental: «Uma coisa 

são as verdades da fé, outra é o modo como elas são 

formuladas.» 

A missão da Igreja é a de traduzir, de tornar 

inteligíveis estas mesmas verdades às pessoas de 

todos os tempos e de todos os lugares, utilizando a 

linguagem delas, a sua cultura, as suas imagens, o seu 

modo de pensar. Tarefa árdua e delicada porque, 

inevitavelmente, acompanhada por tensões e mal-

entendidos, mas indispensável e que pode ser levada a 

bom termo porque na Igreja está presente o Espírito da 

verdade que anima Cristo. 

O refugiar-se no passado, o medo da novidade, o 

olhar pessimista sobre o presente e as previsões 

sombrias para o futuro, não são sinais de amor e 

fidelidade à Tradição, mas sintomas de pouca fé na obra  
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do Espírito. O Papa João XXIII discordava dos 

«profetas da desgraça» e convidava a contemplar «o 

fruto do Espírito» presente não só na Igreja, mas onde 

quer que desabrochem «amor, alegria, paz, paciência, 

benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, 

autodomínio» (Gl 5, 19-22). 
 

– Se do Evangelho o Espírito tira sempre coisas 

novas, então creio na obra do Espírito que renova 

toda a terra. 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
At 15, 1-2.22-29 

 

  

MONIÇÃO: 
 

No seio de algumas Igrejas dos tempos apostólicos 

surgiram dúvidas quanto às exigências da fé cristã. 

Imediatamente procuraram um esclarecimento junto dos 

Apóstolos. 

Havemos e resolver as nossa dúvidas e hesitações sobre 

os deveres cristãos ouvindo o que diz o Santo Padre e os 

Bispos em comunhão com ele. 

  

LEITURA: 

 

 
 
 
 

 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 
 

Naqueles dias, 1alguns homens que 

desceram da Judeia ensinavam aos irmãos de 

Antioquia: «Se não receberdes a circuncisão, 

segundo a Lei de Moisés, não podereis salvar-

vos». 2Isto provocou muita agitação e uma 

discussão intensa que Paulo e Barnabé tiveram 

com eles. Então decidiram que Paulo e 

Barnabé e mais alguns discípulos subissem a 

Jerusalém para tratarem dessa questão com os 

Apóstolos e os anciãos. 22Os Apóstolos e os 

anciãos, de acordo com toda a Igreja, 

decidiram escolher alguns irmãos e mandá-los 

a Antioquia com Barnabé e Paulo. Eram Judas, 

a quem chamavam Barsabás, e Silas, homens 

de autoridade entre os irmãos. 23Mandaram por 

eles esta carta: «Os Apóstolos e os anciãos, 

irmãos vossos, saúdam os irmãos de origem 

pagã residentes em Antioquia, na Síria e na 

Cilícia. 24Tendo sabido que, sem nossa 

autorização, alguns dos nossos vos foram 

inquietar, perturbando as vossas almas com as 

suas palavras, 25resolvemos, de comum 

acordo, escolher delegados para vo-los 

enviarmos juntamente com os nossos queridos 

Barnabé e Paulo, 26homens que expuseram a 

sua vida pelo nome de Nosso Senhor Jesus 

Cristo. 27Por isso vos mandamos Judas e Silas, 

que vos transmitirão de viva voz as nossas 

decisões. 28O Espírito Santo e nós decidimos 

não vos impor mais nenhuma obrigação, além 

destas que são indispensáveis: 29abster-vos da 

carne imolada aos ídolos, do sangue, das 

carnes sufocadas e das relações imorais. 

Procedereis bem, evitando tudo isso. Adeus». 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 66 (67), 2-3.5.6.8 (R. 4 ou Aleluia) 

 
 

MONIÇÃO: 
 

 Israel costumava cantar o salmo 66 para agradecer ao 

Senhor os frutos abundantes das colheitas. 

Também nós havemos de participar na Santa Missa com 

sentimentos de gratidão por todos os benefícios recebidos, 

especialmente pela colheita abundante de novos cristãos neste 

tempo pascal. 

 

REFRÃO: 
 

LOUVADO SEJAIS, SENHOR, 

PELOS POVOS DE TODA A TERRA. 
  

     OU: 
 

 ALELUIA. 
 

SALMO: 
 

Deus Se compadeça de nós e nos dê a sua bênção, 

resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. 

Na terra se conhecerão os vossos caminhos 

e entre os povos a vossa salvação. 
  

Alegrem-se e exultem as nações, 

porque julgais os povos com justiça 

e governais as nações sobre a terra. 
  

Os povos Vos louvem, ó Deus, 

todos os povos Vos louvem. 

Deus nos dê a sua bênção 

e chegue o seu louvor aos confins da terra. 
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Segunda Leitura 
Ap 21, 10-14.22-23 

 

 

MONIÇÃO: 
 

O autor do Livro do Apocalipse transporta-nos em espírito à 

glória dos bem-aventurados no Céu e, para se exprimir, serve-   

-se de referências às belezas deste mundo. 

É infinitamente mais bela a realidade que nos espera 

depois da morte, se nos mantivermos fiéis ao nosso Batismo. 

  

 

LEITURA: 
 

 

 

 

 

Leitura do Livro do Apocalipse 
 

10Um Anjo transportou-me em espírito ao 

cimo de uma alta montanha e mostrou-me a 

cidade santa de Jerusalém, que descia do Céu, 

da presença de Deus, 11resplandecente da 

glória de Deus. O seu esplendor era como o de 

uma pedra preciosíssima, como uma pedra de 

jaspe cristalino. 12Tinha uma grande e alta 

muralha, com doze portas e, junto delas, doze 

Anjos; tinha também nomes gravados, os 

nomes das doze tribos dos filhos de 

Israel: 13três portas a nascente, três portas ao 

norte, três portas ao sul e três portas a 

poente. 14A muralha da cidade tinha na base 

doze reforços salientes e neles doze nomes: os 

dos doze Apóstolos do Cordeiro. 22Na cidade 

não vi nenhum templo, porque o seu templo é 

o Senhor Deus omnipotente e o Cordeiro. 23A 

cidade não precisa da luz do sol nem da lua, 

porque a glória de Deus a ilumina e a sua 

lâmpada é o Cordeiro. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

 

 
 

 
 

Na cidade não vi nenhum templo, porque o seu 

templo é o Senhor Deus omnipotente e o Cordeiro.  

A cidade não precisa da luz do sol nem da lua, 

porque a glória de Deus a ilumina  

e a sua lâmpada é o Cordeiro. 
 

(Ap 21, 22-23) 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

Jo 14, 23 
 

MONIÇÃO: 
 

Tudo o que temos a fazer nesta vida terrena é amar com 

obras, e não apenas com palavras. Jesus promete-nos que, 

pelo Batismo e pela fidelidade, por amor, aos seus 

compromissos, nos tornamos morada da Trindade Santíssima. 

Alegremo-nos e aclamemos festivamente esta luz de 

salvação que nos vem do Evangelho. 
 

REFRÃO: 
 

ALELUIA, ALELUIA! 
 

ACLAMAÇÃO: 
 

Se alguém Me ama, guardará a minha palavra. 

Meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada. 
 

 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Jo 14, 23-29 

 

EVANGELHO: 

 
 
 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 

discípulos: 23«Quem Me ama guardará a minha 

palavra e meu Pai o amará; Nós viremos a ele e 

faremos nele a nossa morada. 24Quem Me não 

ama não guarda a minha palavra. Ora a palavra 

que ouvis não é minha, mas do Pai que Me 

enviou. 25Disse-vos estas coisas, estando 

ainda convosco. 26Mas o Paráclito, o Espírito 

Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos 

ensinará todas as coisas e vos recordará tudo 

o que Eu vos disse. 27Deixo-vos a paz, dou-vos 

a minha paz. Não vo-la dou como a dá o 

mundo. Não se perturbe nem se intimide o 

vosso coração. 28Ouvistes que Eu vos disse: 

Vou partir, mas voltarei para junto de vós. Se 

Me amásseis, ficaríeis contentes por Eu ir para 

o Pai, porque o Pai é maior do que Eu. 29Disse-

vo-lo agora, antes de acontecer, para que, 

quando acontecer, acrediteis» 
 

Palavra da Salvação. 
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Oração Universal 
 
 
 
 

 

1 
 

Pela Igreja, templo santo de Deus vivo, 

esposa de Cristo, resplandecente de beleza e  

de graça, 

que ensina aos homens o caminho da verdade, 

oremos, irmãos. 
 

2 
 

Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e    

diáconos, 

pelos fiéis que dão testemunho do Evangelho 

e pelos que estão atentos à voz do Espírito, 

oremos, irmãos. 
 

3 
 

Pelos que lutam pela paz em toda a terra, 

pelos que acreditam que ela é possível 

e por aqueles que a imploram sem cessar, 

oremos, irmãos. 
 

4 
 

Pelos que guardam a palavra de Jesus, 

pelos que O amam e O adoram 

e por aqueles que se perturbam e têm medo,  

oremos, irmãos. 
 

5 
 

Pelos que acreditam que a violência pode ser vencida, 

pelos que buscam a paz de Cristo e a dão aos outros 

e por todos aqueles que a não têm, 

oremos, irmãos. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

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. 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

A Igreja é a Mãe desvelada que nos convida todas 

as semanas para a Mesa da Palavra e a Mesa da 

Eucaristia, na qual nos serve o Corpo e o Sangue do 

Senhor. 

Renovemos a nossa fé na Presença Real de Jesus 

na Eucaristia e procuremos comungar Fé e Amor este 

Alimento divino. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

Agradeçamos ao Senhor o dom de sermos pedras 

vivas da Igreja que Ele fundou e de que é a Cabeça. 

Ajudemos a construí-la, servindo a Cristo presente 

em cada uma das pessoas com quem nos vamos 

encontrar ao longo da semana. 
 

 

 
 

 

 

Construtores da Paz 
 

Acreditar em Jesus consiste em ser fiel ao seu 

projeto; um projeto que não consiste em realizar ritos 

externos nem favorecer estruturas de opressão e 

exclusão. Jesus pede-nos que defendamos o direito, a 

justiça e a dignidade. As primeiras comunidades cristãs 

viviam um processo de abertura ao mundo greco-             

-romano. Tiveram que ser fiéis aos ensinamentos de 

Jesus, adaptando-o às novas circunstâncias culturais. 

Os cristãos de hoje também têm de atualizar a 

mensagem de Jesus. Não podemos limitar-nos a 

aprender de memória dogmas e mandamentos. O 

Evangelho oferece-nos uma palavra crucial para 

iluminar o nosso seguimento: paz (shalom). Como 

seguidores de Jesus esforçamo-nos em ser construtores 

da paz. 

Paz interior, criando espaços pessoais de 

serenidade. 

Paz para com a família e os amigos com o 

acolhimento, o respeito e o perdão. 

Paz para o mundo, olhando para além das nossas 

fronteiras. 
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 
 
Dia 25 – S. Beda Venerável (Presbítero e Dr. da Igreja). 

 – S. Gregório VII (Papa). 

 – S. Maria Madalena de Pazzi (Virgem). 
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Dia 26 – S. Filipe Néri (Presbítero). 

Dia 27 – S. Agostinho de Cantuária (Bispo). 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 

Shalom 
 

Antiga expressão hebraica que significa «paz». 

Aparece umas 260 vezes na Bíblia e conservou-se 

como saudação até aos nossos dias. Esta palavra ia 

acompanhada de grande variedade de gestos corporais, 

reforçando significados.  

Shalom, acompanhado de um beijo, expressa a 

proximidade e a amizade.   

Shalom, com a entrega de um pouco de sal, 

equivale a realizar um pacto duradouro no tempo.  

Shalom, inclinando o corpo, significa selar um 

tratado de paz e abandonar a violência.  

Jerusalém (Ur-shalem) significa «cidade da paz». 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (129) 
 

Transforma a tua vida 
 

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

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, Persistir, Agradecer,  
AVANÇAR e Descomplicar. 

 

Décimo verbo: “Avançar” 
 

 

PLANO DE AÇÃO - Avança. 
 

É tão mais fácil pensar que não conseguimos 

alcançar alguma coisa porque «não fomos talhados para 

isso». Mas não é isso que a investigação nos diz: 

colocados lado a lado nos pratos da balança do 

sucesso, o esforço tem um peso muito superior ao 

talento. 

Hipoteticamente, podemos ser o que quisermos, tão 

bons quanto quisermos, se trabalharmos para isso. Ou 

seja, se queremos, podemos. 

Para avançar, é tão importante (e corajoso) 

descobrir o que fazer, como do que desistir. 

Entre o que está ao alcance das nossas mãos e o 

que não podemos controlar há um longo caminho que 

podemos percorrer, passo a passo. Porquê desperdiçá-    

-lo fingindo que é impossível? 
 

— No próximo número do Jornal, 
discriminaremos as oito técnicas eficazes para 
perder o medo e avançar. 

 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 

Senhor ensina-me como ser construtor da tua paz.  
 

Se posso animar a quem está abatido, se posso 

dar força ao meu próximo, se posso alegrá-lo com 

o meu canto, diz-me como fazê-lo, Senhor.  
 

Se posso ajudar a quem sofre, se posso aliviar 

algum peso, se posso contagiar mais alegria, diz-

me como fazê-lo, Senhor.  
 

Se posso levantar a quem caiu, se posso aligeirar 

penas e sofrimentos, se posso partilhar vida e 

caminho, diz-me como fazê-lo, Senhor. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 
 

.   1     . 
 

Vinho madurão,  

faz o homem brigão. 
 

.   2     . 
 

Vinho, mulheres e tabaco,  
fazem o homem fraco. 

 

.   3     . 
 

Vinho que baste, carne que farte, pão que sobre,  
e seja eu pobre. 

 

.   4     . 
 

Vinho, azeite e amigos...  
os mais antigos 

 

.   5     . 
 

Bom vinho,  
má cabeça. 

 

.   6     . 
 

De vinho abastado,  
de razão minguado. 

 
 

 
 

 

 

H u m o r 
 

 

Beber, beber! 
 

Um bêbado caminha. Com dificuldade, na rua. Um 

amigo encontra-o e diz-lhe: 

– Tu não vês que fazes mal em beber, Monteiro?  
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Não podes andar, estás aqui, estás a cair no meio 

do chão! Tu não te emendas! Já sabes que fazes mal 

em beber!... porque insistes nisso? 

– Não é isso! Não é isso! Eu não faço mal em beber! 

O que eu talvez faça mal é em querer andar!... 

 

Canibais 
 

– Os antropófagos (canibais) são terríveis. Imagina 

que chegam os missionários, pregam o amor de Deus, e 

por fim são devorados pelos canibais, que assim 

procedem quase sempre. 

– Em vista disso, o primeiro que têm os missionários 

a fazer é pregar a abstinência da carne e ensinar-lhes a 

serem vegetarianos! Talvez se safem. 

 

Marchar 
 

– Mamã os soldados têm medo de perder os pés! 

– Porque dizes isso?! 

– Porque quando vão a marchar, estão sempre a 

contá-los: um, dois, esquerdo, direito, um, dois… 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores e MEC. 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES e MEC  

22-05-2022 

VI Domingo da Páscoa 
  
 

C A R V A L H O S A   
 

LEITORES 
 

 

F U N Ç Ã O  
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos Luís Miguel Filipa Moreira 

1.ª Leitura Joaquim Mendes José M.ª Matos 

2.ª Leitura Armanda Nunes João Miguel 

Oraç. Univ. Luís Miguel Filipa Moreira 
 

 

C A R V A L H O S A   
 

M. E. C 
 

 

P O S I Ç Ã O 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Local - 1 Filipa Freitas Martinho Matos 

Local - 2 Maria José José M.ª Matos 

Local - 3 Manuel Santos Toni Moreira 

Local - 4 Alexandra Brito Manuel Leão 

Local - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

 

 
 

E I R I Z    
 

LEITORES 
 

 

F U N Ç Ã O  
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura Marisa Freitas Cátia Vanessa  

2.ª Leitura Eduardo Meireles Sónia Raquel 

Oraç. Univ. Maria José Salomé Nóbrega 
 

 
 

E I R I Z    

 

M. E. C 
 

 

P O S I Ç Ã O 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.º M.E.C. Marisa Paula 

2.º M.E.C. José Pedro Antero 

3.º M.E.C. Maria José Assunção 
 

 

 
 

 
 

 

 

A Fechar 
 

Quando te viras de costas para o Sol,  

só vês a tua sombra.  
 

(Gibran Kalil) 
 

 

 

Este jornal de dimensão reduzida, 

foi concluído em 7 de maio. 
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