
A Palavra _________________________________________ 
Ano A - V Domingo de Páscoa –  10 de Maio 

Primeira Leitura – Livro dos Actos dos Apóstolos 6,1-7.  

Segunda Leitura  – 1ª Carta de São Pedro 2,4-9.  

Evangelho – São João 14,1-12:  

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Não se perturbe o vosso coração. Se 
acreditais em Deus, acreditai também em Mim. Em casa de meu Pai há muitas moradas; se 
assim não fosse, Eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos um lugar e virei novamente para vos 
levar comigo, para que, onde Eu estou, estejais vós também. Para onde Eu vou, conheceis o 
caminho".Disse-Lhe Tomé: "Senhor, não sabemos para onde vais: como podemos conhecer 
o caminho?" Respondeu-lhe Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao 
Pai senão por Mim. Se Me conhecêsseis, conheceríeis também o meu Pai. Mas desde agora 
já O conheceis e já O vistes". Disse-Lhe Filipe: "Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta". 
Respondeu-lhe Jesus: "Há tanto tempo que estou convosco e não Me conheces, Filipe? 
Quem Me vê, vê o Pai. Como podes tu dizer: 'Mostra-nos o Pai'? Não acreditas que Eu 
estou no Pai e o Pai está em Mim? As palavras que Eu vos digo, não as digo por Mim 
próprio; mas é o Pai, permanecendo em Mim, que faz as obras. Acreditai-Me: Eu estou no 
Pai e o Pai está em Mim; acreditai ao menos pelas minhas obras. Em verdade, em verdade 
vos digo: quem acredita em Mim fará também as obras que Eu faço e fará ainda maiores 
que estas, porque Eu vou para o Pai". 
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A Testemunha______________________________________ 
DEUS É CARIDADE – Carta Encíclica do Papa Bento XVI 

O Espírito é também força que transforma o coração da comunidade eclesial, para ser, no 

mundo, testemunha do amor do Pai, que quer fazer da humanidade uma única família, em 

seu Filho. Toda a actividade da Igreja é manifestação dum amor que procura o bem integral 

do homem: procura a sua evangelização por meio da Palavra e dos Sacramentos, 

empreendimento este muitas vezes heróico nas suas realizações históricas; e procura a sua 

promoção nos vários âmbitos da vida e da actividade humana. Portanto, é amor o serviço 

que a Igreja exerce para acorrer constantemente aos sofrimentos e às necessidades, mesmo 

materiais, dos homens. É sobre este aspecto, sobre este serviço da caridade, que desejo  

deter-me nesta segunda parte da Encíclica. 

A caridade como dever da Igreja 

20. O amor do próximo, radicado no amor de Deus, é um dever antes de mais para cada um 

dos fiéis, mas é-o também para a comunidade eclesial inteira, e isto a todos os seus níveis: 

desde a comunidade local passando pela Igreja particular até à Igreja universal na sua 

globalidade. A Igreja também enquanto comunidade deve praticar o amor. Consequência 

disto é que o amor tem necessidade também de organização enquanto pressuposto para um 

serviço comunitário ordenado. A consciência de tal dever teve relevância constitutiva na 

Igreja desde os seus inícios: « Todos os crentes viviam unidos e possuíam tudo em comum. 

Vendiam terras e outros bens e distribuíam o dinheiro por todos de acordo com as 

necessidades de cada um » (Act 2, 44-45). Lucas conta-nos isto no quadro duma espécie de 

definição da Igreja, entre cujos elementos constitutivos enumera a adesão ao « ensino dos 

Apóstolos », à « comunhão » (koinonia), à « fracção do pão » e às « orações » (cf. Act 2, 

42). O elemento da « comunhão » (koinonia), que aqui ao início não é especificado, aparece 

depois concretizado nos versículos anteriormente citados: consiste precisamente no facto de 

os crentes terem tudo em comum, pelo que, no seu meio, já não subsiste a diferença entre 

ricos e pobres (cf. também Act 4, 32-37). Com o crescimento da Igreja, esta forma radical 

de comunhão material — verdade se diga — não pôde ser mantida. Mas o núcleo essencial 

ficou: no seio da comunidade dos crentes não deve haver uma forma de pobreza tal que 

sejam negados a alguém os bens necessários para uma vida condigna. 

A Comunidade 

«Em consonância com as 

indicações do Governo e das 

autoridades de saúde, a 

Conferência Episcopal 

Portuguesa determina que os 

sacerdotes suspendam a 

celebração comunitária da 

Santa Missa até ser superada a 

atual situação de emergência. 

 

Também devem seguir-se as 

indicações diocesanas 

referentes a outros 

sacramentos e atos de culto, 

bem como à suspensão de 

catequeses e reuniões. 

 

Estas medidas devem ser 

complementadas com as 

possíveis ofertas celebrativas 

na televisão, rádio e internet. 

 

Permaneçamos em oração 

pessoal e familiar, biblicamente 

alimentada, confiados na graça 

divina e na boa vontade de 

todos.» 

 

Conferência Episcopal 

Portuguesa 
 

 
Neste sentido, recordamos 

que todas as actividades da 

nossa Paróquia, incluindo as 

celebrações da Santa Missa, 

se encontram suspensas até 

informação em contrário. 



IV Domingo da Páscoa 

1ª Leitura – Livro dos Actos dos Apóstolos 2,14a.36-41  

"Convertei-vos e peça cada um de vós o Baptismo em nome de Jesus Cristo." 

 

2ª Leitura – Apóstolo - Primeira Epístola de São Pedro 2, 20b-25  

"Vós éreis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes para o pastor." 

 

Evangelho – São João 10,1-10  

"Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância." 

Celebramos o Quarto Domingo da Páscoa, o Domingo do Bom Pastor, Dia Mundial das 

Vocações consagradas.  

A superficialidade da vida moderna – do consumismo e das tecnologias sem ética nem 

racionalidade - em nada ajuda, sobretudo os jovens, a reflectir sobre o sentido da vida e dos 

valores a assumir. A liturgia deste domingo a todos nos interpela nesta reflexão. 

Do Livro dos Actos dos Apóstolos, a primeira leitura constitui uma afirmação da nossa fé 

cristã, lembrando como Deus exaltou Cristo ressuscitado e enaltecendo como Ele é o Messias 

esperado. Com esta fé em Cristo, todos os que n'Ele crêem mudarão de vida fortalecidos pela 

graça do Baptismo.  

A segunda leitura - da Primeira Epístola de São Pedro -, remete para a contemplação da 

Cruz. Deste modo, é possível que os homens fiquem envolvidos no  

amor ilimitado de Jesus. Oferecendo a sua vida por nós, assemelha-se ao pastor que  

junta à sua volta todas as suas ovelhas.  

O Evangelho de São João retoma a imagem do pastor, que guarda a porta das ovelhas para 

as chamar e proteger.  É o Senhor que se preocupa com aqueles que andam dispersos pela 

infidelidade. Além disso, relembra a união que deve existir entre todos os membros de uma 

comunidade.  

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 
 
1.ª Leitura –  Bendito sejas, Jesus, manifestado como Cristo e Senhor pela tua 
ressurreição. Em Ti damos graças a Deus pelo baptismo, pelo perdão dos pecados e 
pelo dom do Espírito Santo. Nós Te pedimos por todos os nossos irmãos: converte os 
seus corações à tua Palavra, para que possam aproximar-se das águas do baptismo.  

 
2.ª Leitura – Deus nosso Pai, nós Te damos graças pelo teu Filho Jesus, porque 
suportou os nossos pecados no madeiro da cruz, a fim de nos ser possível morrer em 
tudo o que é mal e viver na justiça. Nós éramos errantes como ovelhas desgarradas, 
mas Tu nos procuraste, e nós pudemos regressar para junto do pastor que vela por nós. 

 
Evangelho – Nós Te damos graças, Senhor Jesus, Pastor do teu povo, que caminhas à 
frente da tua Igreja. Nós Te bendizemos, Tu que és a Porta das ovelhas, Tu que vieste 
para que tenhamos a vida em abundância. Nós Te pedimos por todos os teus fiéis: Tu 
que nos chamas pelo nome, torna-nos atentos à tua voz no seio da tua Igreja pela 
leitura dos Evangelhos. Pedimos-Te especialmente, neste Dia Mundial de Oração 
pelas Vocações, por todos os jovens que hoje se comprometem no discernimento 
vocacional para responderem com generosidade a Cristo e à Igreja.  

Em Cristo nosso Senhor. /Ámen. 



 

CARTA DO PAPA FRANCISCO  
A TODOS OS FIÉIS PARA O MÊS DE MAIO DE 2020 

Queridos irmãos e irmãs! 

Já está próximo o Mês de Maio, no qual o povo de Deus manifesta de forma particularmente intensa o seu amor e 

devoção à Virgem Maria. Neste mês, é tradição rezar o Terço em casa, com a família; dimensão esta – a 

doméstica –, que as restrições da pandemia nos «forçaram» a valorizar, inclusive do ponto de vista espiritual. 

Por isso, pensei propor-vos a todos que volteis a descobrir a beleza de rezar o Terço em casa, no mês de maio. 

Podeis fazê-lo juntos ou individualmente: decidi vós de acordo com as situações, valorizando ambas as 

possibilidades. Seja como for, há um segredo para bem o fazer: a simplicidade; e é fácil encontrar, mesmo na 

internet, bons esquemas para seguir na sua recitação. 

Além disso, ofereço-vos os textos de duas orações a Nossa Senhora, que podereis rezar no fim do Terço; eu 

mesmo as rezarei no Mês de Maio, unido espiritualmente convosco. Junto-as a esta Carta, para que assim fiquem 

à disposição de todos. 

Queridos irmãos e irmãs, a contemplação do rosto de Cristo, juntamente com o coração de Maria, nossa Mãe, 

tornar-nos-á ainda mais unidos como família espiritual e ajudar-nos-á a superar esta prova. Eu rezarei por vós, 

especialmente pelos que mais sofrem, e vós, por favor, rezai por mim. Agradeço-vos e de coração vos abençoo. 

 Roma, São João de Latrão, na Festa de São Marcos Evangelista, 25 de abril de 2020. 

 

Ó Maria, 
Vós sempre resplandeceis sobre o nosso caminho 
como um sinal de salvação e de esperança. 
Confiamo-nos a Vós, Saúde dos Enfermos, 
que permanecestes, junto da cruz, associada ao sofrimento de Jesus, 
mantendo firme a vossa fé. 

Vós, Salvação do Povo Romano, 
sabeis do que precisamos 
e temos a certeza de que no-lo providenciareis 
para que, como em Caná da Galileia, 
possa voltar a alegria e a festa 
depois desta provação. 

Ajudai-nos, Mãe do Divino Amor, 
a conformar-nos com a vontade do Pai 
e a fazer aquilo que nos disser Jesus, 
que assumiu sobre Si as nossas enfermidades 
e carregou as nossas dores 
para nos levar, através da cruz, 
à alegria da ressurreição. Amen. 

À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus; 
não desprezeis as nossas súplicas na hora da prova 
mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. 

Oração a Maria 

http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_po.htm
http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_po.htm


 

CARTA DO PAPA FRANCISCO  
A TODOS OS FIÉIS PARA O MÊS DE MAIO DE 2020 

 

«À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus». 

Na dramática situação atual, carregada de sofrimentos e angústias que 

oprimem o mundo inteiro, recorremos a Vós, Mãe de Deus e nossa Mãe, 

refugiando-nos sob a vossa proteção. 

Ó Virgem Maria, volvei para nós os vossos olhos misericordiosos nesta 

pandemia do coronavírus e confortai a quantos se sentem perdidos e 

choram pelos seus familiares mortos e, por vezes, sepultados duma 

maneira que fere a alma. Sustentai aqueles que estão angustiados por 

pessoas enfermas de quem não se podem aproximar, para impedir o 

contágio. Infundi confiança em quem vive ansioso com o futuro incerto e 

as consequências sobre a economia e o trabalho. 

Mãe de Deus e nossa Mãe, alcançai-nos de Deus, Pai de misericórdia, que esta 

dura prova termine e volte um horizonte de esperança e paz. Como em Caná, 

intervinde junto do vosso Divino Filho, pedindo-Lhe que conforte as famílias dos 

doentes e das vítimas e abra o seu coração à confiança. 

Protegei os médicos, os enfermeiros, os agentes de saúde, os voluntários que, neste período 

de emergência, estão na vanguarda arriscando a própria vida para salvar outras vidas. 

Acompanhai a sua fadiga heroica e dai-lhes força, bondade e saúde. 

Permanecei junto daqueles que assistem noite e dia os doentes, e dos sacerdotes que 

procuram ajudar e apoiar a todos, com solicitude pastoral e dedicação evangélica. 

Virgem Santa, iluminai as mentes dos homens e mulheres de ciência, a fim de encontrarem as soluções justas 

para vencer este vírus. 

Assisti os Responsáveis das nações, para que atuem com sabedoria, solicitude e generosidade, socorrendo 

aqueles que não têm o necessário para viver, programando soluções sociais e económicas com clarividência e 

espírito de solidariedade. 

Maria Santíssima tocai as consciências para que as somas enormes usadas para aumentar e aperfeiçoar os 

armamentos sejam, antes, destinadas a promover estudos adequados para prevenir catástrofes do género no 

futuro. 

Mãe amadíssima, fazei crescer no mundo o sentido de pertença a uma única grande família, na certeza do 

vínculo que une a todos, para acudirmos, com espírito fraterno e solidário, a tanta pobreza e inúmeras 

situações de miséria. Encorajai a firmeza na fé, a perseverança no serviço, a constância na oração. 

Ó Maria, Consoladora dos aflitos, abraçai todos os vossos filhos atribulados e alcançai-nos a graça que Deus 

intervenha com a sua mão omnipotente para nos libertar desta terrível epidemia, de modo que a vida possa 

retomar com serenidade o seu curso normal. 

Confiamo-nos a Vós, que resplandeceis sobre o nosso caminho como sinal de salvação e de esperança, ó 

clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Ámen. 

Oração a Maria 



TPC: TEMPO PARA CRISTO       CATEQUESE 

 

Para colorir: abaixo encontras a ilustração da passagem que acabaste de ler na actividade acima. 

Procura na Bíblia a passagem relativa ao evangelho deste Domingo: Jo 10, 1-10. 
Lê a passagem e procura compreendê-la. De seguida assinala com uma cruz, dizendo se as frases 
são verdadeiras ou falsas: 

Tem cuidado com as suas ovelhas  ······  V  F  

Vende as ovelhas ·····························  V  F  

Ama o seu rebanho  ··························  V  F  

Protege as suas ovelhas  ···················  V  F  

Não se preocupa com o rebanho  ·········  V  F  

Chama cada ovelha pelo seu nome  ·····  V  F  

Formam um rebanho  ·······················  V  F  

Não ouvem o pastor  ························  V  F  

Reconhecem o som da voz do pastor  ··  V  F  

Têm medo do pastor  ························  V  F  

Seguem o pastor  ····························  V  F  

Confiam no pastor  ···························  V  F  

O PASTOR ... 

AS OVELHAS ... 

 
Sabes o que são pastagens? 

São lugares tranquilos, prados verdejantes de erva fresca, e riachos de 

água límpida. Os pastores acompanham os seus rebanhos às pastagens 

para que estes se alimentem e possam repousar com segurança. 



TPC: TEMPO PARA CRISTO       CATEQUESE 

 

“Serão disponibilizados vídeos com as catequeses do 3º Bloco de cada um dos catecismos da 

infância: 

2ª feira - 1º catecismo;  

3ª feira - 2º catecismo;  

4ª feira - 3º catecismo;  

5ª feira - 4º catecismo;  

6ª feira - 5º catecismo;  

Sábado - 6º catecismo.  

 

As catequeses são dirigidas às crianças que as poderão acompanhar juntamente com a família. 

Será bom que tenham o catecismo consigo. 

Local: canal youtube Educris (https://www.youtube.com/user/canaleducris) 

Hora: 18:30 

Duração: 20 minutos. 

Esta proposta teve início na segunda-feira, dia 20 de Abril, e estende-se até ao sábado, dia 14 de 

junho."  

 

Nos últimos tempos têm sido propostas diferentes abordagens e projetos para que a catequese se 
inove durante esta fase. A Catequese de Lisboa lançou as seguintes propostas: 

Projecto Catequese em Casa     

“Semanalmente, será emitido um programa de televisão com os encontros de catequese da Etapa 

5 - Denver 1993. 

Local: RTP2 

Horário: quarta-feira, às 15h10 

Duração: 20 minutos. 

Posteriormente cada programa fica disponível no canal youtube da Agência Ecclesia: 

 https://www.youtube.com/user/agenciaecclesia 

Os programas iniciaram-se na quarta-feira, dia 22 de Abril, e estendem-se até ao dia 10 de junho." 

1º ao 6º Catecismo 

Grupos “Say Yes” 

 

Para mais informações podem também ler o artigo na "Voz da Verdade":  

http://www.vozdaverdade.org/site/index.php?id=8950&cont_=ver2 

https://www.youtube.com/user/canaleducris
https://www.youtube.com/user/agenciaecclesia
http://www.vozdaverdade.org/site/index.php?id=8950&cont_=ver2

