
A Palavra _________________________________________ 
Ano A - VI Domingo de Páscoa – 17 de Maio 

Primeira Leitura – Livro dos Actos dos Apóstolos 8,5-8.14-17.  

Segunda Leitura – Apóstolo – 1ª Carta de São Pedro 3,15-18. 

Evangelho - São João14, 15-21: 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Se Me amardes, guardareis os meus 

mandamentos. E Eu pedirei ao Pai, que vos dará outro Defensor, para estar sempre 

convosco: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não O vê nem O 

conhece, mas que vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei 

órfãos: voltarei para junto de vós. Daqui a pouco o mundo já não Me verá, mas vós  

ver-Me-eis, porque Eu vivo e vós vivereis. Nesse dia reconhecereis que Eu estou no Pai e 

que vós estais em Mim e Eu em vós. Se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre, 

esse realmente Me ama. E quem Me ama será amado por meu Pai e Eu amá-lo-ei e  

manifestar-Me-ei a ele". 
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A Testemunha______________________________________ 
DEUS É CARIDADE – Carta Encíclica do Papa Bento XVI 

21. Um passo decisivo na difícil busca de soluções para realizar este princípio eclesial 

fundamental torna-se patente naquela escolha de sete homens que foi o início do ofício 

diaconal (cf. Act 6, 5-6). De facto, na Igreja primitiva tinha-se gerado, na distribuição 

quotidiana às viúvas, uma disparidade entre a parte de língua hebraica e a de língua grega. 

Os Apóstolos, a quem estavam confiados antes de mais a « oração » (Eucaristia e Liturgia) e 

o « serviço da Palavra », sentiram-se excessivamente carregados pelo « serviço das mesas »; 

decidiram, por isso, reservar para eles o ministério principal e criar para a outra mansão, 

também ela necessária na Igreja, um organismo de sete pessoas. Mas este grupo não devia 

realizar um serviço meramente técnico de distribuição: deviam ser homens « cheios do 

Espírito Santo e de sabedoria » (cf. Act 6, 1-6). Quer dizer que o serviço social que tinham 

de cumprir era concreto sem dúvida alguma, mas ao mesmo tempo era também um serviço 

espiritual; tratava-se, na verdade, de um ofício verdadeiramente espiritual, que realizava um 

dever essencial da Igreja, o do amor bem ordenado ao próximo. Com a formação deste 

organismo dos Sete, a « diaconia » — o serviço do amor ao próximo exercido 

comunitariamente e de modo ordenado — ficara instaurada na estrutura fundamental da 

própria Igreja. 

22. Com o passar dos anos e a progressiva difusão da Igreja, a prática da caridade confirmou

-se como um dos seus âmbitos essenciais, juntamente com a administração dos Sacramentos 

e o anúncio da Palavra: praticar o amor para com as viúvas e os órfãos, os presos, os doentes 

e necessitados de qualquer género pertence tanto à sua essência como o serviço dos 

Sacramentos e o anúncio do Evangelho. A Igreja não pode descurar o serviço da caridade, 

tal como não pode negligenciar os Sacramentos nem a Palavra. Para o demonstrar, bastam 

alguns exemplos. O mártir Justino († por 155), no contexto da celebração dominical dos 

cristãos, descreve também a sua actividade caritativa relacionada com a Eucaristia enquanto 

tal. As pessoas abastadas fazem a sua oferta na medida das suas possibilidades, cada uma o 

que quer; o Bispo serve-se disso para sustentar os órfãos, as viúvas e aqueles que por 

doença ou outros motivos passam necessidade, e também os presos e os forasteiros. O 

grande escritor cristão Tertuliano († depois de 220) conta como a solicitude dos cristãos 

pelos necessitados de qualquer género suscitava a admiração dos pagãos. E, quando Inácio 

de Antioquia († por 117) designa a Igreja de Roma como aquela que « preside à caridade 

(agape) », pode-se supor que ele quisesse, com tal definição, exprimir de qualquer modo 

também a sua actividade caritativa concreta. 

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. 



V Domingo da Páscoa 

1ª Leitura – Livro dos Actos dos Apóstolos 6,1-7  

"A palavra de Deus ia-se divulgando cada vez mais."  

 

2ª Leitura – Apóstolo - 1.ª Epístola de São Pedro 2,4-9  

"A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular."  

 

Evangelho – São João 14,1-12  

"Eu sou o caminho, a verdade e a vida." 

Celebramos o Quinto Domingo da Páscoa em que somos convidados a reflectir sobre a  

Igreja como comunidade cuja origem é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os seus seguidores são  

fiéis responsáveis pela divulgação da sua mensagem, por meio de um testemunho que deve  

transparecer no seu dia-a-dia.  

Do Livro dos Actos dos Apóstolos, a primeira leitura manifesta as características  

da Igreja movida pelo Espírito Santo. Esta comunidade organiza-se nos seus diversos ministérios 

conforme as circunstâncias particulares cooperando todos os seus membros para o bem comum 

espiritual e material.  

A segunda leitura - da Primeira Epístola de São Pedro - faz também referência à Igreja. 

Deus compara-a a um edifício cuja pedra base é Jesus Cristo. O material utilizado na sua  

edificação são os cristãos, pedras vivas, pois a eles cabe dar testemunho do amor de Deus por 

nós.  

No Evangelho de São João, o Senhor apresenta-se como Aquele que se dá a conhecer como 

o caminho, a verdade e a vida. Compete aos discípulos, os cristãos dos nossos tempos, com a  

ajuda do Espírito Santo, segui-Lo e dar testemunho da fé n’Aquele que foi enviado pelo Pai para 

a salvação de todos os povos.  

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 
 
1.ª Leitura –  Deus Pai, nós Te damos graças pelo teu Espírito Santo, que suscita em 
todo o tempo, nas nossas comunidades, iniciativas para o acolhimento do teu Reino. 
Nós Te pedimos por todos os ministérios e serviços na Igreja, pelos cristãos  
empenhados, com entusiasmo, na pastoral das respectivas comunidades.  

 
2.ª Leitura – Deus Pai, nós Te damos graças por Jesus ressuscitado: Ele é a pedra  
viva, a pedra angular, que a morte não conseguiu destruir. Ele é a rocha sobre que  
repousa a nossa fé. Por Ele e n’Ele nós Te apresentamos as nossas oferendas  
espirituais. Nós Te pedimos pelo teu povo, templo espiritual, nação santa, sacerdócio real.  

 
Evangelho – Deus Pai, nós Te bendizemos por Jesus, teu Filho, porque Ele é para nós 
o Caminho, a Verdade e a Vida. N’Ele descobrimos o teu rosto. Nós Te pedimos: pelo 
teu Espírito Santo, faz-nos reconhecer e habitar a tua presença. Que Jesus, a tua  
Palavra viva, habite em nós e suscite obras de salvação. Que Ele nos conduza na  
tranquilidade e na alegria. Que o nosso coração nunca se perturbe com medo de quem 
se propõe atravessar no nosso caminho para o teu amor tão belamente manifestado no 
teu Filho e nosso irmão, Nosso Senhor Jesus Cristo.  

Em Cristo nosso Senhor. /Ámen. 
 



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 14, 1-12. 
Lê a passagem e procura compreendê-la. De seguida vê se consegues preencher as letras em 
falta: 

 

D I Z   J   S U S :   E U   S O U   O   C M I N H O ,   
A   V E  A D E   E   A   V I A .   

Procura na Bíblia a passagem relativa à segunda leitura 
deste Domingo: 1 Pe 2, 4-9. 

Responde: 

O que quer dizer ser «pedra viva»? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Termina o desenho deste edifício de «pedras vivas» e 

escreve o teu nome e o dos teus familiares sobre 

algumas delas. 

«APROXIMAI-VOS DO 
SEHOR, QUE É PEDRA VIVA» 

«E VÓS COMO PEDRAS VIVAS, ENTRAI 
NA CONSTRUÇÃO DESTE TEMPLO 

ESPIRITUAL» 



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

