
A Palavra _________________________________________ 
Ano C - IV Domingo da Páscoa – 12 de Maio 

Primeira Leitura – Livro dos Actos dos Apóstolos 13,14.43-52.  

Segunda Leitura – Livro do Apocalipse 7,9.14b-17. 
Evangelho - São João 10,27-30:  
 Naquele tempo, disse Jesus: «As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as 
minhas ovelhas e elas seguem-Me. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão-de perecer e 
ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que Mas deu, é maior do que todos e 
ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um só». 
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A Comunidade______________________________________ 
  Domingo, 5, início da Semana Mundial de Oração pelas Vocações; Dia da Mãe. 

 Terça-feira, 7, às 17.30h., reunião da Conferência Vicentina. 

 Quarta-feira, 8, às 18h., início do tríduo de oração pelas vocações; às 19h., Eucaristia. 

 Sexta-feira, 10, actividade do Agrupamento de escuteiros (até dia 12). 

 Sábado, 11, às 15h., celebração do Perdão de Deus e preparação da liturgia eucarística 
para as crianças e adolescentes da Primeira Comunhão; na missa das 19h., festa das  
Bem-Aventuranças (7.º ano da Catequese Paroquial). 

 Domingo, 12, Dia Mundial de Oração pelas Vocações; na missa das 11h., festa da 
Primeira Comunhão; início da “Semana da Vida”. 

A Bíblia____________________________________________ 
621. A quem é atribuída a autoria do Livro dos Provérbios? 
SOLUÇÕES: - 620. Jope (Act 11.5). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

Ressuscitou o Bom Pastor  
CEC.I.140  

 

Vós que fostes baptizados 
NCT.371 

Eu cuidarei - ENPL.XVIII,42 

Eu sou o Bom Pastor  
CEC.I.141 

Deus é Bom Pastor – NCT.194 
 

 
Mandai-nos mensageiros  

CT.644 

A Testemunha______________________________________ 

DA MENSAGEM DO SANTO PADRE PARA O DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO 
PELAS VOCAÇÕES 

A coragem de arriscar pela promessa de Deus naquele momento, vislumbramos a promessa 
duma alegria capaz de saciar a nossa vida. De igual modo naquele dia, junto do lago da 
Galileia, Jesus foi ao encontro daqueles pescadores, quebrando a «paralisia da 
normalidade». E não tardou a fazer-lhes uma promessa: «Farei de vós pescadores de 
homens» (Mc 1, 17). Sendo assim, a chamada do Senhor não é uma ingerência de Deus na 
nossa liberdade; não é uma «jaula» ou um peso que nos é colocado às costas. Pelo 
contrário, é a iniciativa amorosa com que Deus vem ao nosso encontro e nos convida a 
entrar num grande projecto, do qual nos quer tornar participantes, apresentando-nos o 
horizonte dum mar mais amplo e duma pesca superabundante. Com efeito, o desejo de 
Deus é que a nossa vida não se torne prisioneira do banal, não se deixe arrastar por inércia 
nos hábitos de todos os dias, nem permaneça inerte perante aquelas opções que lhe 
poderiam dar significado. O Senhor não quer que nos resignemos a viver o dia a dia, 
pensando que afinal de contas não há nada por que valha a pena comprometer-se 
apaixonadamente e apagando a inquietação interior de procurar novas rotas para a nossa 
navegação. Se às vezes nos faz experimentar uma «pesca miraculosa», é porque nos quer 
fazer descobrir que cada um de nós é chamado – de diferentes modos – para algo de grande, 
e que a vida não deve ficar presa nas redes do sem-sentido e daquilo que anestesia o 
coração. Em suma, a vocação é um convite a não ficar parado na praia com as redes na 
mão, mas seguir Jesus pelo caminho que Ele pensou para nós, para a nossa felicidade e para 
o bem daqueles que nos rodeiam. Naturalmente, abraçar esta promessa requer a coragem de 
arriscar uma escolha. Sentindo-se chamados por Ele a tomar parte num sonho maior, os 
primeiros discípulos, «deixando logo as redes, seguiram-No» (Mc 1, 18). 



III Domingo de Páscoa 

1ª Leitura - Profeta - Livro dos Actos dos Apóstolos 27b-32.40b-41  

"Deve obedecer-se antes a Deus que aos homens"  

 

2ª Leitura – Apóstolo -  Livro do Apocalipse 5,11-14  

"Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro o louvor e a honra,  

a glória e o poder pelos séculos dos séculos."  

 

Evangelho –  São João 21, 1-19  

"Sim, Senhor, Tu sabes que Te amo."  

Celebramos hoje o Terceiro Domingo do Tempo Pascal e damos início à Semana Mundial 

de Oração pelas Vocações. A palavra “Igreja” significa “convocação”, “chamamento” a um 

ministério, a um serviço. Nesta semana, rezemos especialmente pelas vocações consagradas: os 

sacerdotes, os religiosos e as religiosas. 

A leitura do Livro dos Actos dos Apóstolos refere-se à forma como a comunidade de 

Jerusalém dá testemunho da Ressurreição de Cristo. Mesmo em condições adversas, o cristão 

deve obediência ao Senhor e só depois aos homens. A perseguição aos cristãos remonta às 

primeiras comunidades até aos nossos dias. 

Na segunda leitura – do Livro do Apocalipse -, é-nos apresentada a figura do “cordeiro" 

imolado, o Senhor Jesus que ressuscitou, louvado com júbilo por toda a criação, tornando 

possível, para todos os homens, a vida em plenitude.  

O Evangelho de São João acentua que, como fruto da Ressurreição, os discípulos só 

poderão cumprir a missão de divulgar o projecto de salvação do Senhor, se viverem de acordo 

com a sua Palavra e se O reconhecerem no amor dos irmãos.  

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura – Faz, Senhor, que nos entreguemos à missão apaixonante de Te amar 
com o amor com que Tu nos amas: sem medo, como os Apóstolos perante o Sinédrio 
judaico, os detentores do poder e da religião. Queremos obedecer à vontade de Deus 
sem medo de nada nem de ninguém.  

 
2.ª Leitura – Senhor, nós também Te aclamamos com o nosso “Ámen”, nós nos 
prostramos em adoração perante o teu infinito amor. Tu és digno de todo o louvor 
pois Te deixaste imolar por nós como um cordeiro imaculado, Tu que dás a plenitude 
à nossa existência e nos comprometes com os nossos irmãos.  

 
Evangelho – Hoje, Senhor Jesus, queremos viver a situação, o amor e a aceitação de 
Pedro, Tiago, João e dos restantes Apóstolos. Felizes foram eles ao comerem o que 
Tu preparaste! Mas nós que a Ti, na Eucaristia, Te recebemos, somos também 
privilegiados. O pão que Tu nos dás, és Tu mesmo, é o teu Espírito em nós. Felizes 
somos todos nós! Como os Apóstolos nós estamos na tua presença. Aumenta em nós 
a alegria de crer em Ti. Cada um de nós não hesita em responder como Pedro: 
“Senhor, Tu sabes bem que Te amo.”  
       Em Cristo nosso Senhor. /Ámen. 


