
A Palavra _________________________________________ 
 Ano C - VI Domingo da Páscoa – 26 de Maio  

Primeira Leitura – Livro dos Actos dos Apóstolos 15,1-2.22-29  

Segunda Leitura – Livro do Apocalipse 21,10-14.22-23 

Evangelho – São João 14,23-29:  
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Quem Me ama guardará a minha 

palavra e meu Pai o amará; Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Quem Me 
não ama não guarda a minha palavra. Ora a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai 
que Me enviou. Disse-vos estas coisas, estando ainda convosco. Mas 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. Deixo-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. Ouvistes 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. Disse-vo-lo agora, antes de acontecer, para que, 
quando acontecer, acrediteis» 
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A Comunidade______________________________________ 
  Domingo, 19 de Maio, às 15.30h., encontro mistagógico, na Sé Patriarcal, para  
ex-catecúmenos. 

  Terça-feira, 21, às 17.30h., reunião da Conferência Vicentina. 

  Quarta-feira, 22, às 9.30h., Eucaristia (e não às 19h.). 

  Sábado, 25, às 15h., SISIC – reunião de preparação do 2.º e 3.º anos do catecumanado dos 
adolescentes; às 16h., reunião de preparação dos catecúmenos e crismandos adultos; festa 
do Terço do Rosário da catequese paroquial; às 21.30h., na Escola Secundária Seomara da 
Costa Primo (Amadora), Festival Vicarial da Canção Cristã. 

 Domingo, 26, na Igreja da Boa Nova do Estoril, Dia Diocesano da Liturgia. 

A Bíblia____________________________________________ 
622. Segundo a Carta de Judas, quem é designado sétimo descendente de Adão? 
SOLUÇÕES: - 621. Salomão (Prov 1.1). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

O templo de Deus – OC.192  

Desejei ardentemente - Az 

Cristo, nosso Cordeiro Pascal  

CEC.I.118 

A nossa Páscoa – CEC.I.120 

 

 

O Senhor ressuscitou – NCT.211 

A Testemunha______________________________________ 
Carta Apostólica de São João Paulo II sobre a Liturgia 

 1 Vinte e cinco anos se passaram desde que, em 4 de Dezembro de 1963, o Sumo Pontífice Paulo VI 
promulgou a Constituição  Sacrosanctum Concilium sobre a Sagrada Liturgia, que os Padres do 
Concílio Vaticano II, unidos no Espírito Santo, aprovaram e pouco antes tinham aprovado. Fue aquel 
un acontecimiento memorable por diversas razones. Foi um evento memorável por várias razões. 
Com efeito, foi o primeiro fruto do Concílio, desejado por João XXIII, para que a Igreja pudesse 
alcançá-lo; fora preparado por um amplo movimento litúrgico e pastoral e era portadora de esperança 
de vida e de renovação eclesial. Levando a cabo a reforma da Liturgia, o Concílio realizou de 
maneira muito concreta o propósito fundamental proposto: "Aumentar a vida cristã dia a dia, adaptar-
se melhor às necessidades do nosso tempo às instituições sujeitas a mudanças. Por sua vez, promover 
tudo o que pode contribuir para a união daqueles que acreditam em Jesus Cristo e fortalecer o que 
serve para convidar todos os homens para a Igreja". 
2 Desde o início do meu serviço pastoral na Cátedra de Pedro, preocupei-me em "insistir na 
importância permanente do Concílio Vaticano II" e assumi "o compromisso formal de lhe dar o 
correspondente pedido". E acrescentei que era apropriado "amadurecer, com o estilo do que move e 
vive, as sementes frutíferas que os Padres do Concílio Ecuménico, alimentados com a Palavra de 
Deus, semearam em boa terra ( Mt 13, 8.23), isto é, os documentos importantes e as deliberações 
pastorais”. Em mais de uma ocasião, desenvolvi posteriormente, em vários pontos, os ensinamentos 
do Concílio em relação à Liturgia e chamei a atenção para a importância que a Constituição 
Sacrosanctum Concilium tem para a vida do povo de Deus; nela "já é possível encontrar a 
substância dessa doutrina eclesiológica que será proposta mais tarde pela assembleia conciliar.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=es&sp=nmt4&u=http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html&xid=17259,1
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=es&sp=nmt4&u=http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html&xid=17259,1


V Domingo de Páscoa 

1ª Leitura - Livro dos Actos dos Apóstolos 14,21b-27  

"Temos de sofrer muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus."  

 

2ª Leitura – Livro do Apocalipse 21, 1-5 a
  

"Vou renovar todas as coisas."  

 

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

"Como Eu vos amei, amai-vos também uns aos outros."  

A liturgia deste domingo centra-se no tema do amor através do qual todos aqueles que 

acreditam em Jesus permanecem unidos a Ele e aos irmãos, numa doação plena de vida.  

A primeira leitura – do Livro dos Actos dos Apóstolos - recorda como viviam as 

primeiras comunidades cristãs, no tempo de Paulo e Barnabé. Nessa altura, ao serem chamadas a 

viver no amor de Deus, deparavam-se com muitas dificuldades, mas era na união fraterna que 

encontravam força para se apoiarem mutuamente.  

A segunda leitura – do Livro do Apocalipse – proclama, sob o simbolismo da nova 

Jerusalém, o novo povo de Deus, que somos convidados a renovar toda a nossa vida e a 

prepararmo-nos com esperança para enfrentar todas as dificuldades nos caminhos da fidelidade 

ao Senhor.  

No Evangelho de São João, Jesus, ao despedir-se dos seus discípulos, aconselha que eles 

não só dêem testemunho do seu amor pelos homens, mas também se disponham à prática do 

amor de uns para com os outros, tal como Ele. Todos nós somos convidados ao compromisso 

permanente com os irmãos. 

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura –  Senhor Deus, nós Te louvamos e Te bendizemos pela obra que 
cumpriste com Paulo e Barnabé. Fizeste deles teus arautos junto das nações pagãs, às 
quais transmitiram a fé no teu Filho Jesus. Senhor, que os actuais pastores da Igreja 
sejam guias fiéis das comunidades cristãs.  

 
2.ª Leitura – Senhor Deus, nós Te louvamos pela nova Jerusalém, tua morada no 
meio dos homens. Pedimos-Te pelos nossos irmãos e irmãs que estão em provação. 
Enxuga-lhes as lágrimas dos seus olhos e restitui-lhes a alegria. Que sintamos em nós 
o assomo da tua Ressurreição – a garantia de uma vida nova para sempre.  

 
Evangelho – Senhor Jesus, que, na despedida disseste aos teus discípulos: «Amai-vos 
como Eu vos amei; assim vos reconhecerão como meus discípulos», perdoa a nossa 
falta de seriedade em não Te seguirmos pelas vias do teu amor. Deixamos-Te no 
esquecimento muitas vezes, porque não nos amamos uns aos outros como ordenaste 
na hora suprema da última ceia. Depois de tantos anos de cristianismo, parece que 
ainda não aprendemos a lição! Guia-nos, Senhor pelo teu Espírito com a tua presença 
vivificante por meio da Palavra e da Eucaristia.  
       Em Cristo nosso Senhor. /Ámen. 
 


