
A Palavra _________________________________________ 
Ano C - V Domingo da Páscoa – 19 de Maio 

Primeira Leitura – Livro dos Actos dos Apóstolos 14,21b-27.  

Segunda Leitura – Livro do Apocalipse 21,1-5ª: 

Evangelho – São João 13,31-33a.34-35:  

Quando Judas saiu do Cenáculo, disse Jesus aos seus discípulos: «Agora foi glorificado o 
Filho do homem e Deus foi glorificado n'Ele. Se Deus foi glorificado n'Ele, Deus também O 
glorificará em Si mesmo e glorificá-l'O-á sem demora. Meus filhos, é por pouco tempo que ainda 
estou convosco. Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros. Como Eu vos amei, 
amai-vos também uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: se vos amardes 
uns aos outros». 
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A Comunidade______________________________________ 
 Domingo, 12 de Maio, Dia Mundial de Oração pelas Vocações; na missa das 11h., festa da 
Primeira Comunhão; início da “Semana da Vida”. 

 Quarta-feira, 15, às 9.30h., Eucaristia. 

 Sábado, 18, actividade do Agrupamento de escuteiros (e dia 19); às 16h., sessão de preparação de 
catecúmenos e crismandos adultos; na missa das 19h., festa do “Pai Nosso” (2.º ano da catequese 
paroquial). 

 Domingo, 19, às 15.30h., encontro mistagógico, na Sé Patriarcal, para ex-catecúmenos. 

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

 Sugestões de Cânticos 

Eu vi a cidade santa – NCT.311  

Recebemos do Senhor – NCT.127 

Se vos amardes – NCT.274 

Dou-vos um mandamento novo  

NCT,739 

Eu Vos glorifico – SR.70 

 

 

Senhor, eu creio que sois Cristo  

CEC.II.42 

A Testemunha______________________________________ 

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

Dois pares de irmãos – Simão e André, juntamente com Tiago e João – estão ocupados na 
sua faina diária de pescadores. Nesta cansativa profissão, aprenderam as leis da natureza, 
desafiando-as quando os ventos eram contrários e as ondas agitavam os barcos ... Como na 
história de cada vocação, também neste caso acontece um encontro. Jesus vai pelo caminho, 
vê aqueles pescadores e aproxima-Se... Sucedeu assim com a pessoa que escolhemos para 
compartilhar a vida no matrimónio, ou quando sentimos o fascínio da vida consagrada: 
vivemos a surpresa dum encontro e, 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» … 
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.  



IV Domingo de Páscoa 

1ª Leitura - Livro dos Actos dos Apóstolos 13,14.43-52  

"Fiz de ti a luz das nações, para levares a salvação até aos confins da terra"  

 

2ª Leitura – Livro do Apocalipse 7,9.14b-17  

"O Cordeiro será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água viva."  

 

Evangelho –  São João 10,10-14  

"Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me"  

Celebramos o Domingo do Bom Pastor ao terminar a Semana Mundial de Oração pelas 

Vocações. Jesus é que é o Bom Pastor: Ele nos convida a escutá-Lo e a seguir os seus passos.  

Na primeira leitura – do Livro dos Actos dos Apóstolos -, perante a proposta do Senhor, 

somos confrontados com duas atitudes diferentes. Por um lado aqueles que estão instalados em 

supostas certezas e, por outro, aqueles que seguem o Pastor acolhendo um novo compromisso de 

vida.  

Na segunda leitura – do Livro do Apocalipse -, somos convidados a abrir-nos ao dom da 

salvação seguindo Jesus, o Cordeiro e Pastor. Dessa forma, estaremos em comunhão com Deus e 

obteremos a vida na sua plena realização, apesar de todas as lutas que temos de enfrentar.  

No Evangelho de São João, surge a imagem do Bom Pastor a quem foi atribuída a missão 

de uma entrega total ao seu Povo, o rebanho que  escuta e cumpre a sua Palavra em novo 

projecto de vida. Como Povo de Deus, somos convidados a seguir o Senhor numa doação 

generosa de amor aos homens nossos irmãos.  

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura – Deus Pai, nós Te damos graças pelo teu Filho Jesus, que se revelou 
como luz das nações, e pelos teus Apóstolos que, movidos pelo teu Espírito, levaram 
esta luz até aos confins da terra. Volve o teu olhar sobre os novos baptizados e pelos 
jovens que reassumem a fé do seu Baptismo.  

 
2.ª Leitura – Nós Te louvamos e bendizemos, Senhor, juntando-nos à imensa 
multidão de todas as nações, raças, povos e línguas, que está diante do teu trono e do 
Cordeiro. Jesus, que és o Cordeiro e o Pastor, nós Te pedimos pelas Igrejas em 
peregrinação, para que, animadas pelo Espírito, se deixem conduzir até à fonte da 
vida.  

 
Evangelho – Hoje, Senhor Jesus, tu nos afirmas que és pleno de bondade e de 
misericórdia. É a infinita riqueza do teu coração que penetra nos nossos corações. 
Todos nós somos o teu povo, que Tu conheces, proteges, como o faz um pastor com 
o seu rebanho. Tu nos chamas a seguir-Te, cada um pelo seu nome. E se um de nós 
se desencaminhar, Tu nos procuras como um pastor que transporta a ovelha perdida 
sobre os seus ombros. Nós Te agradecemos, Senhor, a ternura do teu amor gerado 
pelo teu Espírito.  
       Em Cristo nosso Senhor. /Ámen. 


