
 

3º Domingo da Páscoa - ANO A 
 
   A liturgia deste domingo convida-nos a descobrir esse 
Cristo vivo que acompanha os homens pelos caminhos 
do mundo, que com a sua Palavra anima os corações ma-
goados e desolados, que se revela sempre que a comuni-
dade dos discípulos se reúne para “partir o pão”; apela, 
ainda, a que os discípulos sejam as testemunhas da res-
surreição diante dos homens. 
   É no Evangelho, sobretudo, que esta mensagem 
aparece de forma nítida. O texto que nos é proposto 
neste domingo põe Cristo, vivo e ressuscitado, a camin-
har ao lado dos discípulos desanimados, a explicar-lhes 
as Escrituras, a encher-lhes o coração de esperança e a 
sentar-Se com eles à mesa para “partir o pão”. É aí que 
os discípulos O reconhecem. 
   Na nossa caminhada pela vida, fazemos, fre-
quentemente, a experiência do desencanto, do desalen-
to, do desânimo. As crises, os fracassos, o desmorona-
mento daquilo que julgávamos seguro e em que 
apostámos tudo, a falência dos nossos sonhos deixam-
nos frustrados, perdidos, sem perspetivas. Então, parece 
que nada faz sentido e que Deus desapareceu do nosso 
horizonte. No entanto, a catequese que Lucas nos 
propõe hoje garante-nos que Jesus, vivo e ressuscitado, 
caminha ao nosso lado. Ele é esse companheiro de vi-
agem que encontra formas de vir ao nosso encontro – 
mesmo se nem sempre somos capazes de O reconhecer 
– e de encher o nosso coração de esperança. 
   A primeira leitura diz-nos que a ressurreição de Cristo 
prova que uma vida gasta ao serviço do plano do Pai, na 
entrega aos homens, não conduz ao fracasso, mas à res-
surreição, à exaltação, à vida plena.  
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MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
Transmitidas às 11h30 e às 18h na Página de Facebook e no site da Paróquia 

SEMANA DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES 
PROGRAMA 

 

   Celebramos de 26 de abril a 03 de Maio a semana de oração 
pelas vocações à vida Consagrada e Sacerdotal. Convidamos 
todos a unirem-se nesta corrente de oração, respondendo ao 
apelo de Jesus que disse : “A messe é grande mas os 
operários são poucos, pedi ao Senhor da Messe que mande 
operários para a sua messe. “( Mt. 9,38) 
   Peçamos ao Senhor que continue a chamar da nossa 
paróquia, das nossas famílias, jovens generosos que estejam 
dispostos a oferecer a sua vida por amor à causa do Evan-
gelho, como sacerdotes, consagrados ou missionários. Iremos 
transmitir pelo Facebook alguns momentos de oração, e re-
flexão sobre o tema desta semana.  
 

Domingo 26  
Abertura da semana e apresentação do tema nas Eucaristias 
 

Segunda a Sexta  
Às 17h - Adoração e Terço pelas Vocações 
 

Quinta Feira dia 30  
21h00 - Vigília de oração pelas vocações. 
 

Sábado 2  e Domingo 3  
Nas Eucaristias, orações e reflexões especificas sobre as 
vocações                                      

(...Continuação) 

 
É conveniente lembrarmos isto, sempre que nos sentirmos 
desiludidos, dececionados, fracassados, derrotados, critica-
dos, por gastarmos a vida numa dinâmica de serviço, de en-
trega, de amor. Uma vida que se faz dom nunca é um fra-
casso; uma vida vivida de forma egoísta e auto-suficiente, à 
margem de Deus e dos outros, é que é fracassada, pois não 
conduz à vida em plenitude. 
A segunda leitura convida a contemplar com olhos de ver o 
projecto salvador de Deus, o amor de Deus pelos homens, 
expresso na cruz de Jesus e na sua ressurreição. Constatando 
a grandeza do amor de Deus, aceitamos o seu apelo a uma 
vida nova. 

Dehonianos 
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ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES 
 

Vem Senhor Jesus,  
verdadeiro Filho de Deus,  

bom e belo Pastor,  
caminha hoje sobre as águas 

que agitam o nosso mundo atribulado. 
Abre os nossos ouvidos  

e o nosso coração 
à Tua voz que acalma, chama e envia. 

Dá firmeza ao nosso caminhar,  
infunde em nós a Tua coragem, 

ensina-nos a reconhecer em cada dificuldade, 
em cada momento de dor ou de incerteza, 
a Tua presença que dissipa todo o medo. 

Sobe para a barca da nossa vida 
para seres o dono do leme, 

pois seguros navegamos 
sempre que estás no meio de nós. 

Aceita a nossa gratidão e o nosso louvor,  
Senhor Jesus, verdadeiro Filho de Deus, 

Bom e belo Pastor. Amém 

(...Continuação) 
 

Neste espírito de gratidão há ainda um lugar especial 
para todas as famílias que são fiéis à sua vocação de 
comunidades de vida, amor e fé. E, dada a feliz coin-
cidência de esta semana terminar no Dia da Mãe, 
agradecemos a Deus o dom que representa cada 
mãe, de modo especial as que assumem a materni-
dade como uma grande vocação.  
O recolhimento em que se encontra a maior parte das 
pessoas pode gerar um clima de maior silêncio e, em 
alguns casos, de solidão. Esta situação é favorável a 
uma oração pelas vocações como verdadeiro espaço 
de escuta. Escuta, antes de mais, da palavra de  Deus 
que continua a chamar cada um e cada uma para uma 
vocação específica. No silêncio ecoará mais forte o 
chamamento que Jesus faz hoje a muitos: «Segue-
me!». A escuta é ainda condição para estar atento e 
captar os sofrimentos da humanidade e as neces-
sidades da Igreja e da sua missão. Daqui poderá 
brotar, com mais realismo, para os mais jovens e para 
todos, a pergunta: «Para quem sou eu?». A nossa 
oração dirigida ao Senhor da messe para que mande 
operários para a sua messe, é uma súplica necessária 
e confiante. Precisamos de pedir para receber esta 
graça tão importante para a vida da Igreja, uma vez 
que é grande a carência de vocações consagradas nas 
dioceses, congregações e institutos. Uma súplica feita 
com confiança porque acreditamos que Jesus Cristo 
ressuscitou, está vivo e caminha connosco e que o 
seu Espírito conduz e enriquece a sua Igreja, pelo que 
«o Senhor não pode faltar à sua promessa de que não 
deixará a Igreja privada de pastores sem os quais não 
poderia viver nem realizar a sua missão» (Christus 
Vivit, 275). O Papa Francisco, na sua mensagem, lem-
bra ainda a coragem que é necessária nos momentos 
de escolhas vocacionais, bem como nos momentos de 
tribulação como aquele que os discípulos experimen-
taram no meio da tempestade. Uma coragem que 
encontra a sua âncora na presença e na palavra de 
Jesus: «Sou eu, não temais!». Faço votos que esta 
semana de oração pelas vocações consagradas suscite 
em cada pessoa e cada família uma coragem redobra-
da para viver e ultrapassar esta situação de provação 
em que nos encontramos. Rezemos sobretudo com fé 
e com a consciência de que a nossa oração, feita em 
espírito de comunhão, tem muita força. E, como ac-
ontece todos os anos a Comissão Episcopal das 
Vocações e Ministérios disponibilizará alguns mate-
riais para lembrar, apoiar e enriquecer a oração de 
todos. Cristo Ressuscitado, o Bom Pastor, nos condu-
za, proteja e abençoe.  

António Augusto de Oliveira Azevedo Presidente da 
Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios 

57ª SEMANA DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES 
CONSAGRADAS 

26 de abril – 3 de maio de 2020 
 

A Semana de Oração pelas Vocações Consagradas deste 
ano será vivida num contexto diferente do habitual. O 
surto pandémico obrigou a medidas prudenciais, tais 
como o confinamento caseiro e a suspensão de ativida-
des comunitárias, criando assim um quadro que obriga a 
que esta semana seja perspetivada de um modo 
diferente e mais criativo. Neste sentido aconselhamos 
que durante esta semana sejam privilegiadas a oração 
pessoal e familiar, sem esquecer a oração sempre con-
stante das comunidades religiosas. A partir da men-
sagem do Papa Francisco que nos propõe uma leitura do 
episódio da tempestade na travessia do Lago de Ti-
beríades (Mt.14,22-33), sugerimos que a oração pelas 
vocações tenha, antes de mais, um sentido de gratidão. 
Damos graças a Deus pela vocação como dom da graça 
divina e por tantas vocações que enriquecem a Igreja, a 
começar pelas dos sacerdotes e dos consagrados e 
consagradas. Mas, nestes dias, não podemos deixar de 
reconhecer e dar graças a Deus porque tantas pessoas, as-
sumindo a sua profissão como uma verdadeira vocação, se 
entregam totalmente a cuidar dos outros, como são os 
casos dos profissionais de saúde, dos cuidadores nos lares 
ou em casa e dos voluntários em várias instituições e pro-

jetos.                                                                          (Continua...) 
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Esta aventura não é tranquila: cai a noite, sopra o 
vento contrário, o barco é sacudido pelas ondas, e há 
o risco de sobrepor-se o medo de falhar e não estar à 
altura da vocação. 
Mas, na aventura desta travessia não fácil, o Evan-
gelho diz-nos que não estamos sozinhos. Quase for-
çando a aurora no coração da noite, o Senhor camin-
ha sobre as águas tumultuosas e vai ter com os 
discípulos, convida Pedro a vir ao encontro d’Ele so-
bre as ondas e salva-o quando o vê afundar; finalmen-
te, sobe para o barco e faz cessar o vento. 
Assim, a primeira palavra da vocação é gratidão. 
Navegar pela rota certa não é uma tarefa confiada só 
aos nossos esforços, nem depende apenas dos per-
cursos que escolhemos fazer.  
A realização de nós mesmos e dos nossos projetos de 
vida não é o resultado matemático do que decidimos 
dentro do nosso «eu» isolado; pelo contrário, trata-
se, antes de mais nada, da resposta a uma chamada 
que nos chega do Alto. É o Senhor que nos indica a 
margem para onde ir e, ainda antes disso, dá-nos a 
coragem de subir para o barco; e Ele, ao mesmo tem-
po que nos chama, faz-Se também nosso timoneiro 
para nos acompanhar, mostrar a direção, impedir de 
encalhar nas rochas da indecisão e tornar-nos capazes 
até de caminhar sobre as águas tumultuosas. 
Toda a vocação nasce daquele olhar amoroso com 
que o Senhor veio ao nosso encontro, talvez mesmo 
quando o nosso barco estava à mercê  da tempes-
tade. «Mais do que uma escolha nossa, a vocação é 
resposta a uma chamada gratuita do Senhor» (Carta 
aos Presbíteros, 4/VIII/2019); por isso conseguiremos 
descobri-la e abraçá-la, quando o nosso coração se 
abrir à gratidão e souber reconhecer a passagem de 
Deus pela nossa vida. 
(Continua) 

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO 
PARA O 57º DIA MUNDIAL DE 
ORAÇÃOO PELAS VOCAÇÕES 

[3 de maio de 2020 - IV Domingo da Páscoa] 
«As palavras da vocação» 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queridos irmãos e irmãs! 
A 4 de agosto do ano passado, no 160º aniversário da 
morte do Santo Cura d'Ars, quis dedicar uma Carta aos 
sacerdotes, que todos os dias, obedecendo à chamada 
que o Senhor lhes dirigiu, gastam a vida ao serviço do 
Povo de Deus. 
Então escolhi quatro palavras-chave – tribulação, 
gratidão, coragem e louvor – para agradecer aos sacer-
dotes e apoiar o seu ministério. Acho que, neste 57º Dia 
Mundial de Oração pelas Vocações, poder-se-iam re-
tomar aquelas palavras e dirigi-las a todo o Povo de De-
us, tendo como pano de fundo o texto evangélico que 
nos conta a experiência singular que sobreveio a Jesus e 
a Pedro durante uma noite de tempestade no lago de 
Tiberíades (cf. Mt 14, 22-33). 
Depois da multiplicação dos pães, que entusiasmou a 
multidão, Jesus manda os discípulos subir para o barco e 
seguir à sua frente para a outra margem, enquanto Ele 
despedia o povo. A imagem desta travessia do lago sug-
ere de algum modo a viagem da nossa existência. De fac-
to, o barco da nossa vida avança lentamente, sempre 
preocupado à procura dum local afortunado de atra-
cagem, pronto a desafiar os riscos e as conjunturas do 
mar, mas desejoso também de receber do timoneiro a 
orientação que o coloque finalmente na rota certa. Às 
vezes, porém, é possível perder-se, deixar-se cegar pelas 
ilusões em vez de seguir o farol luminoso que o conduz 
ao porto seguro, ou ser desafiado pelos ventos con-
trários das dificuldades, dúvidas e medos. 
Assim acontece também no coração dos discípulos, que, 
chamados a seguir o Mestre de Nazaré, têm de se decidir 
a passar à outra margem, optando corajosamente por 
abandonar as próprias seguranças e seguir os passos do 
Senhor.  

(Continua...) 
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“Preparar de melhor forma e também com as estru-
turas materiais que a Jornada importa, que são feitas 
em colaboração com as autarquias de Lisboa e Loures, 
e com o Estado português, que desde a primeira hora, 
quando a Jornada foi anunciada, aderiu inteiramente, 
porque verifica o bom que isto é para a juventude por-
tuguesa e de todo o mundo, pois temos mais tempo 
para progredir em todas estas frentes”, assinalou. 
“Absoluta prioridade” da Igreja é a batalha contra a 
Covid-19 
O Cardeal-Patriarca explicou que, na semana passada, 
recebeu um telefonema do responsável pelo Dicastério 
para Leigos, Família e Vida, cardeal Kevin Farrell, a co-
municar a decisão de adiar a JMJ em um ano, para ago-
sto de 2023.  
“Disse-me que, em conversa com o Santo Padre e out-
ros responsáveis, tinham achado mais prudente e mais 
viável que uma organização deste género, que se desti-
na à juventude católica de todo o mundo e outros que 
queiram e possam vir, teria que ter em conta a atual 
situação da pandemia, esta atual previsão sanitária de 
que só desporemos de uma vacina universalizada 
daqui a um ano, tudo isto adia um ano”, revelou. 
D. Manuel Clemente considerou que, neste momento, 
a “absoluta prioridade” da Igreja deve ser a batalha 
contra a Covid-19 e ajudar todas as famílias diretamen-
te atingidas. “Com certeza, é uma absoluta prioridade 
quer em termos de Igrejas particulares, como é a de 
Lisboa e as outras de Portugal, quer em termos de 
Igreja universal, como aquela que o Papa Francisco e 
os seus colaboradores diretos vão também dirigindo. 
Por isso, temos que ter em conta realidades que tam-
bém são universais e para que tudo decorra da melhor 
maneira, sem perigos acrescidos e com grandes re-
sultados como certamente terá quando, daqui por três 
anos, pudermos fazer as Jornadas em paz, aqui em Lis-
boa, e para gente que venha de todo o mundo”, sublin-
hou. 

Papa Francisco adia JMJ 
em Lisboa para 2023 

 
A próxima Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que vai 
ter lugar em Lisboa, foi adiada um ano, para agosto de 
2023, devido à pandemia de Covid-19, anunciou hoje a 
Santa Sé. “Devido à atual situação de saúde e suas conse-
quências no movimento e agregação de jovens e famílias, 
o Santo Padre, juntamente com o Dicastério para Leigos, 
Família e Vida, decidiu adiar o próximo Encontro Mundial 
das Famílias por um ano, agendado para Roma, em junho 
de 2021, e a próxima Jornada Mundial da Juventude, 
agendada em Lisboa em agosto de 2022, respetivamente 
em junho de 2022 e agosto de 2023”, avança o boletim da 
Sala de Imprensa da Santa Sé. 
Em comunicado, o Comité Organizador Local (COL) da JMJ 
de Lisboa referiu acolher a decisão com “naturalidade e 
confiança, partilhando com o Santo Padre o apelo a que, 
no atual contexto e nos próximos tempos, o foco da 
atenção de todos esteja no cuidado dos mais vulneráveis, 
das famílias e de todos os que, pelos mais diversos mo-
tivos, sofrem com os efeitos da pandemia causada pela 
Covid-19”. 
 
"A absoluta prioridade" é vencer a pandemia 
“Era uma notícia previsível desde que a pandemia se man-
ifestou com esta intensidade e sabendo nós que ainda 
vamos ter de esperar um tempo longo, mais longo do que 
nós prevíamos, para que haja uma vacinação disponível e 
universal que possa evitar essa pandemia, era previsível 
que tudo se adiasse”. É desta forma que o Cardeal-
Patriarca reagiu ao adiamento, para o ano 2023, da Jorna-
da Mundial da Juventude (JMJ) de Lisboa. 
Em declarações à Renascença, D. Manuel Clemente con-
siderou que o adiamento por um ano da JMJ em Portugal 
dará tempo para preparar ainda melhor o encontro que 
vai juntar, em Lisboa, entre um a dois milhões de pessoas.  

 
(Continua...) 
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Proposta 3: UP (2009) 
 Link:https://www.youtube.com/watch?
v=ORFWdXl_zJ4 
 
Um coração encontrado nunca deixa de procurar a 
sua vocação, o seu lugar, a sua praia. É isto que nos 
ensina o filme UP, altamente. Se o grande S. Gregório 
dizia que encontrar a Deus é não deixar de o procu-
rar, para o nosso personagem principal, encontrar a 
vocação é não deixar de a procurar, encontrar a aven-
tura, é não deixar de a procurar. Não sintas que já 
encontraste tudo, não te acomodes: não deixes de 
procurar! "Procurar e encontrareis!" 
 
Proposta 4: O Herói de Hacksaw Ridge  (2016) 
https://www.youtube.com/watch?v=R3YpVuiLZsc 
 
Até onde estás disposto a ir para permaneceres fiel às 
tuas convicções mais profundas? O que é que te faz 
remar contra a corrente? Para encontrarmos a nossa 
vocação precisamos escutar as vibrações mais íntimas 
do nosso ser, o que não é possível se não ousarmos 
deixar de seguir as multidões. A vocação é um chama-
mento de uma Pessoa a outra pessoa, e não pode 
descobrir-se a não ser por quem arrisca seguir o seu 
próprio caminho. Desmond Doss atreveu-se a viver 
assim. Desmond sentia-se chamado a salvar vidas co-
mo médico, mas em plena Segunda Guerra Mundial 
decidiu alistar-se no Exército Americano, para salvar 
vidas nos cenários de uma das guerras mais sangren-
tas da história. Desmond era cristão, e acreditava que 
o caminha para a paz não poderia nunca encontrar-se 
através da guerra, e por isso recusou-se, desde o 
início, a pegar em armas, mesmo quando teve de en-
frentar o desdém e o preconceito dos seus compan-
heiros. Seria na batalha de Okinawa, no Japão, que 
Desmond mostraria a fibra das suas mais profundas 
convicções. Quando todos aguardavam pelo nascer 
do sol, Desmond, sozinho e sem pegar numa arma, 
salvou 75 homens abandonados à morte no em terri-
tório inimigo. Por este feito, Desmond seria o 
primeiro objetor de consciência a receber a Medalha 
de Honra do Congresso Norte-Americano. Desmon 
Doss foi fiel à sua consciência e arriscou remar contra 
a corrente. E tu? 

UMA PROPOSTA DE FILMES 
PARA A SEMANA VOCACIONAL 

 
A semana vocacional, é uma ocasião para refletirmos 
sobre o sentido da vida, e de descobrir o projeto que 
Deus tem para cada um nós. A vocação nasce dentro 
deste projeto divino, que dá sentido a nossa existência, e 
nos dá a felicidade de viver. O Secretariado diocesano 
das vocações oferece-nos  algumas propostas de filmes 
que poderão ajudar nesta reflexão. Aproveitemos deste 
tempo  de confinamento em casa, para as famílias pro-
porem aos seus filhos  filmes com temas educativos e de 
reflexão sobre o sentido da vida, e os valores que a 
devem orientar. Além de verem o filme juntos em 
família, possa ser  também motivo de um dialogo sobre o 
tema proposto 
 
Proposta 1:  A Bailarina  (2017) 
 Link https://www.youtube.com/watch?v=YHT2APjMnVU 
 
E se a vocação não fosse a concretização de um sonho 
mas encontrar o lugar que te permite não deixar de son-
har? Nesta história que te propomos, tanto a bailarina 
como o seu amigo inventor não realizam os seus sonhos 
para logo ficarem instalados numa profissão. Eles entram 
no sonho para não deixar de sonhar e procurar e crescer. 
Porque quando chegamos à nossa vocação, estará sem-
pre tudo por começar! 
 
Proposta 2:  The Straight Story (1999) 
Link 
https://www.youtube.comwatchv=e0zb_baTzkk&t=54s 

 
A vocação não é um 
sentimento que fica 
no coração, uma 
convicção individual 
que tens que seguir 
independentemente 
do que as pessoas 
pensam. A vocação 
começa com uma 
relação pela qual 
vale a dar 
tudo. Straight Sto-
ry é a história sim-
ples de um irmão 
que quer voltar a 
estar com o seu 
irmão, recuperar a 

relação mais importante, a partir da qual se podem ver 
as estrelas, alimentar desejos infinitos e deixar entrar o 
ar.  


