
A Palavra _________________________________________ 
Ano B - VI Domingo da Páscoa – 9 de Maio 

Primeira Leitura – Profeta – Actos dos Apóstolos 10.25-26; 34-35; 44-48. 

Segunda Leitura – Apóstolo – 1ª Carta de S. João 15.9-17. 

Evangelho – São João, 15.9-17:  
«Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Assim como o Pai Me amou, também Eu 
vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis 
no meu amor, assim como Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no 
seu amor. Disse-vos estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria 
seja completa. É este o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros, como Eu vos amei. 
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, 
se fizerdes o que Eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que 
faz o seu senhor; mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu 
Pai. Não fostes vós que Me escolhestes; fui Eu que vos escolhi e destinei, para que vades e 
deis fruto e o vosso fruto permaneça. E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, 
Ele vo-lo concederá. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros». 
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 Domingo, 2 de Maio, Dia da Mãe. 

 Sábado, 8, às 11h., catequese presencial dos catecúmenos adolescentes; às 12h., 
preparação da liturgia dos sacramentos da iniciação cristã. 

 Domingo, 9, início da Semana da Vida. 

A Bíblia____________________________________________ 
713. Segundo o Livro do Deuteronómio, quantos dias durou o luto por Moisés nas planícies 
de Moab? 
 SOLUÇÃO – 712. Grécia (Gal 2,3). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 
 

VI Domingo da Páscoa 
 

Entrada 

Já não vos chamo servos - ML 
 

Apresentação dos Dons 

Recebestes um Espírito 

CEC.II.163 
 

Comunhão 

Cristo, nosso Cordeiro Pascal 

CEC.I.118 
 

Depois da Comunhão 

Se cumprirdes  

OC.231/ CEC.II.37 
 

Final 

Não fostes vós que me 

escolhestes – CEC.II.217 

Cartório Paroquial: 

 Terça-feira a Sábado: 
   17h. às 19h. 

 
Missas: 

 Quarta e Quinta-feira, às    
  18.30h. 

 Sábado, às 19h. 

 Domingo, às 11h. 

 
Atendimento do Pároco: 

 Quarta a Sexta-feira: 
   17h. às 18h. 

A Testemunha______________________________________ 
A tradição apostólica da Páscoa 

A páscoa cristã apresenta-se assim, como a solenização do domingo que se segue à páscoa 
judaica. A festa da páscoa é o grande domingo do ano. O testemunho mais antigo de uma 
festa cristã da Páscoa encontra-se na Epístola Apostolorum (c. 120-140). Sob a forma de 
predicção profética, ela faz dizer a Cristo: Quando estiverdes a celebrar a memória da minha 
morte, isto é, a páscoa, um de vós, aqui presente, será lançado na prisão por causa do seu 
nome, e estará triste porque não pode celebrar convosco a Páscoa. Mas eu enviarei um 
anjo que lhe abrirá as portas, ele sairá da prisão e virá ter convosco para passar convosco 
a noite de vigília. E quando, ao cantar do galo, tiverdes celebrado o meu ágape e a minha 
memória ... A Epistola Apostolorum conhece, portanto, uma festa pascal celebrada cada 
ano para comemorar o morte do Senhor, em ligação, quanto à data e possivelmente quanto à 
tipologia, com a páscoa judaica. A Epístola fala da festa como de algo bem conhecido. Não 
se trata de uma instituição nova mas de uma tradição cristã de que o Senhor fala aos seus 
apóstolos e de tal modo importante que, para nela tomar parte, o apóstolo prisioneiro obterá, 
por assim dizer, do próprio Deus, uma permissão de saída. No século II, a Páscoa é já 
considerada em toda a parte, tanto no Oriente como no Ocidente, como uma festa herdada 
da tradição apostólica. O único problema era saber em que dia se devia quebrar o jejum e 
celebrar a festa. Foi esta uma das questões que mais agitou a Igreja no decurso do século II, 
e de que Eusébio de Cesareia nos dá conta na sua História Eclesiástica. 

 LUÍS RIBEIRO, BNPL, 29-31, pp. 21-22 



V Domingo da Páscoa 

1ª Leitura - Livro dos Actos dos Apóstolos 9,26-31  

"Saulo ficou com eles em Jerusalém e falava com firmeza no nome do 

Senhor." 

 

2ª Leitura -  Primeira Epístola de São João 3,18-24  

"Quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele." 

 

Evangelho – João 15,1-8  

"Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós."  

Celebramos o Quinto Domingo da Páscoa.  

Depois das narrativas dos acontecimentos referentes à Ressurreição, a Liturgia centra toda 

a atenção na mensagem de Jesus dirigida aos discípulos antes da morte e, por eles, a toda a Igreja 

até ao fim dos tempos.  

A primeira leitura – do Livro dos Actos dos Apóstolos - apresenta-nos o apóstolo Paulo já 

como cristão. Consciente da sua nova missão, começa a partilhar com os irmãos a fé e a entrega 

ao Senhor.  

A segunda leitura - da Primeira Carta de São João - mostra que a fé e o amor devem estar 

sempre interligados. Deste modo se deverá pôr em prática o mandamento de "amar-nos uns aos 

outros como Ele nos amou". 

No Evangelho de São João, o Senhor declara-se como videira que dá frutos bons, neste 

caso, os discípulos em trabalhos de missão evangelizadora. Torna-se, pois, necessário que, ao 

longo da vida, permaneçam unidos ao Senhor Jesus como os ramos ao tronco da árvore. 

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura – O Apóstolo Paulo, Senhor Jesus, encontrou um caminho novo para a sua 
vida na estrada de Damasco. Não foi somente a ele que Tu surpreendeste, mas também 
aqueles que o escutavam, que recebiam o seu tão desassombrado testemunho. Nele 
assentaste a tua morada. Vem habitar, Senhor, em cada um de nós!  

 
2.ª Leitura – Deus, Pai de bondade, concede-nos acreditar e amar: acreditar 
firmemente em Ti e no teu Filho enviado, Jesus Cristo, e amar-Te, sem medida, na 
pessoa do nosso irmão. O nosso coração, ó Deus, é demasiado estreito, cercado pelo 
nosso egoísmo, pela nossa falta de generosidade, perante a tua infinita misericórdia.  
 
Evangelho – Nós Te louvamos e bendizemos, ó Deus de nossos pais na fé, porque a 
nossa terra deu fruto, a melhor das colheitas; pois Cristo, teu Filho, não só é a videira 
de que somos parte, como, além disso, o seu sangue é o vinho novo da Páscoa florida. 
Somos a tua vinha, Senhor nosso Deus, o povo que Tu amas com ternura de pai e mãe. 
Por Jesus, temos a tua Vida em nós, o fruto abundante, se permanecermos unidos a Ele 
como os ramos ao tronco da árvore. Por isso, ó Deus, purifica-nos, limpa a nossa 
consciência, firma os nossos bons propósitos pela acção do teu Espírito.  
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 



TPC: TEMPO PARA CRISTO       CATEQUESE 

 

Que dizes de fazer uma árvore genealógica “especial” da tua família? 

Cola a imagem de Jesus na raiz da videira, pois é 

d’Ele que vem a nossa força e o nosso amor! Pega a 

seguir nos outros círculos e cola-os sobre os ramos que 

partem do tronco da videira. Desenha cachos de uvas em 

abundância, pois só com Jesus podemos dar frutos 

esplêndidos! 

 

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 15, 1-8. 
Lê a passagem e procura compreendê-la. De seguida vê se consegues preencher as letras em falta: 

J E S U S   P E D E - N O S  Q U E  N Ã O  E S  E Ç A M O S  A S  S U A S   

PA  V R A S  E  Q U E  P E R M N E Ç M O S  N O  S E U  A M R .  

Recorta pequenos discos de cartão e 

desenha neles a tua cara e os rostos 

da tua mãe, pai e irmãos. Recorta um 

círculo maior e desenha nele Jesus. 

Depois desenha uma videira, com as suas 

folhas e ramos. 



 
As informações referentes ao pagamento 
serão enviadas por email. 

A entrega dos terços será feita num 
momento de oração a ser ainda anunciado 
durante o mês de Maio. 

Caso não possas estar presente nessa 
oração, a encomenda será entregue 
posteriormente através do contacto deixado 
no formulário acima indicado. 

Caros paroquianos, depois da Páscoa e da gloriosa ressurreição de Cristo trazemo-vos uma outra 
boa nova! Aproxima-se um grande evento: as Jornadas Mundiais da Juventude 2023! 

Este evento que reunirá o Papa e milhares de jovens de todo o mundo na cidade de Lisboa durante 
toda uma semana está já a ser preparado por inúmeros voluntários! 

Com tema Mariano, que melhor maneira de começar a preparação do que a rezar o terço? 

Para nos acompanhar nestes 2 anos de preparação, foram feitos terços para as JMJ que estão já 
disponíveis! São estes os 3 modelos disponíveis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para começares esta belíssima jornada basta comprares o teu terço, que pode ser encomendado 
através do seguinte formulário: https://forms.gle/AqdMJ2y7fVYXEwyP7 

Organizaremos no mês de Maio um momento de oração do terço, por isso pedimos que encomendes 
o terço durante este mês para chegarem todos a tempo (podes também trazer o teu terço se não 
quiseres comprar outro). 

Para qualquer questão referente às JMJ na nossa paróquia podes contactar o email do Comitê 
Organizador Paroquial: cop.reboleira.jmj2023@gmail.com  

Sobre os terços 

Os terços são de fabrico nacional, 
em Fátima, e a sua montagem é 
feita manualmente. 

Os terços serão embalados 
individualmente numa caixa de 
cartão impressa com grafismo 
próprio contendo também uma 
mini brochura com meditações do 
Terço JMJ Lisboa 2023.  

Pagamento e entrega 

https://forms.gle/AqdMJ2y7fVYXEwyP7
mailto:cop.reboleira.jmj2023@gmail.com

