
6º DOMINGO DA PÁSCOA - ANO B 
 

A liturgia do 6º Do-
mingo da Páscoa 
convida-nos a con-
templar o amor de 
Deus, manifestado 
na pessoa, nos ges-
tos e nas palavras 
de Jesus e dia a dia 
tornado presente 

na vida dos homens por acção dos discípulos de Jesus. 
A segunda leitura apresenta uma das mais profundas e 
completas definições de Deus: “Deus é amor”. A vinda 
de Jesus ao encontro dos homens e a sua morte na 
cruz revelam a grandeza do amor de Deus pelos ho-
mens. Ser “filho de Deus” e “conhecer a Deus” é deixar
-se envolver por este dinamismo de amor e amar os 
irmãos. 
No Evangelho, Jesus define as coordenadas do 
“caminho” que os seus discípulos devem percorrer, ao 
longo da sua marcha pela história… Eles são os 
“amigos” a quem Jesus revelou o amor do Pai; a sua 
missão é testemunhar o amor de Deus no meio dos 
homens. Compete-nos a nós, os “amigos” de Jesus, 
sermos arautos da justiça, da paz, da reconciliação, do 
amor; compete-nos a nós, “amigos” de Jesus, denunci-
armos os pseudo-valores que oprimem e escravizam os 
homens… Nós, os “amigos” de Jesus, temos de ser tes-
temunhas desse mundo novo que Deus quer oferecer 
aos homens e que Jesus anunciou na sua pessoa, nas 
suas palavras e nos seus gestos.  Através desse teste-
munho, concretiza-se o projecto salvador de Deus e 
nasce o Homem Novo. 
A primeira leitura afirma que essa salvação oferecida 
por Deus através de Jesus Cristo, e levada ao mundo 
pelos discípulos, se destina a todos os homens e mu-
lheres, sem excepção. Para Deus, o que é decisivo não 
é a pertença a uma raça ou a um determinado grupo 
social, mas sim a disponibilidade para acolher a oferta 
que Ele faz. 

(Dehonianos) 

Paróquia de São José 
Algueirão - Mem Martins - Mercês 

 

Ano XXI . N.º 945 Domingo VI da Páscoa, Ano B 

MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
9h30 e 12h00 (Mem Martins), 10h30 (Mercês), 11h30, 16h30 e 19h (Algueirão) 

Maio: um mês para redescobrir  
a oração do Terço 

  
   O Papa Francisco, durante este mês de maio, convoca os 
católicos de todo o mundo a uma grande maratona de ora-
ção pelo fim da pandemia. Concretamente, 30 santuários 
marianos estarão diretamente envolvidos nesta iniciativa. 
Católicos de todo o mundo são convidados a meditar os 
mistérios da vida, paixão, morte e ressurreição do Senhor 
através da oração do Terço. Esta oração simples, que nas-
ce do coração generoso do povo de Deus contém um pro-
fundo significado espiritual que merece ser redescoberto. 
A Igreja, através de seus ministros ordenados, religiosos e 
também leigos, sempre rezou com devoção os Salmos 
através da Liturgia das horas. Trata-se de uma oração ofici-
al na qual a Igreja glorifica a Deus durante as horas do dia 
cantando e contempla os 150 Salmos divididos em quatro 
semanas. Com o acesso muito restrito de grande parte do 
povo de Deus à leitura e mesmo ao livro da liturgia das 
horas, nasce a oração do Terço, que na antiguidade era 
conhecida como Saltério Angélico. Ou seja, uma oração 
contemplativa que consiste na repetição das palavras do 
Anjo Gabriel a Nossa Senhora.  

AGENDA 
Nos Caminhos Luminosos da Ressurreição 

 

 

No dia 22 de maio às 18 horas irá realizar-se a Via Lucis, 
organizada pelos Jovens da Raiz, em formato online. 
Esta será uma atividade aberta onde toda a comunidade 
poderá participar através do link do zoom  
(https://videoconf-colibri.zoom.us/j/84406138530;)  
ID da reunião: 844 0613 8530), ou em direto no face-
book. Contamos com a vossa presença neste momento 
importante onde assistimos ao percurso de Jesus até à 
sua Ascensão aos Céus. 
 

 

CONVITE 
 

O grupo de oração do Renovamento Carismático Católi-

co, convida a participar ao encontro de oração e Louvor, 

todas as sextas feiras, às 18h00, na Igreja de Nossa Se-

nhora da Natividade. 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/84406138530
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Em cada dezena  
(Enunciação e meditação do Mistério que tem a ver 
com momentos importantes da Vida de Jesus, ver o 

dia correspondente) 
- Pai Nosso 
- 10 Avé-Marias 
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. / Como 
era no princípio, agora e sempre. Ámen. 
- Ó Maria concebida sem pecado, / rogai por nós que 
recorremos a vós. 
- Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do 
inferno; / Levai as almas todas para o Céu, principal-
mente as que mais precisarem. 

 
No final da oração  

- 3 Avé-Marias  
- Intenção do Santo padre o Papa 
- Salvé-Rainha 
 
Os Mistérios  
(Às Segundas-feiras e aos Sábados, meditamos os 
Mistérios Gozosos, os mistérios da Alegria.) A saber: 

1.º - A Anunciação a Maria 
2.º - A Visitação de Maria à prima Isabel 
3.º - O Nascimento de Jesus 
4.º - A Apresentação de Jesus no Templo 
5.º - O reencontro de Jesus no Templo 
 

(Às Terças-feiras e às Sextas-feiras, meditamos os 
Mistérios Dolorosos, os mistérios da Dor.) A saber: 

1.º - Oração de Jesus no Getsémani 
2.º - Jesus é flagelado 
3.º - Jesus é coroado de espinhos 
4.º - Jesus carrega a sua cruz 
5.º - Jesus morre na cruz  

 

(Às Quartas-feiras e aos Domingos, meditamos os 
Mistérios Gloriosos, os mistérios da Glória.) A saber: 

1.º - Jesus ressuscitou 
2.º - Jesus subiu ao Céu 
3.º - O Pentecostes - a vinda do Espírito Santo 
4.º - Maria sobe ao Céu 
5.º - Coroação de Maria 
 

(Às Quintas-feiras, meditamos os Mistérios Lumino-
sos, os mistérios da Luz.) A saber:  

 1.º - O baptismo de Jesus 
2.º - As bodas de Canã 
3.º - A pregação de Jesus 
4.º - A Transfiguração de Jesus 
5.º - Jesus dá-nos a Eucaristia 
 
 

No Final rezam-se as três Avé Marias pelas intenções 
do Santo Padre, o Papa. Segue-se a Salvé Rainha. 
Conclui-se com o sinal da cruz. 

Neste método de oração, então o número de “Ave-
Marias” pronunciadas durante todos os três mistérios, 
os gozosos, dolorosos e gloriosos, contemplava o total 
de 150 ave-marias; exatamente o mesmo número dos 
Salmos. Porém, em 2002, São João Paulo II, através da 
carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae acrescentou 
os chamados mistérios da Luz, aumentando assim, o 
número total do Rosário para 200 “Ave-marias”.  
O Terço sempre foi a oração dos simples e pequenos. 
Mas isso não quer dizer que seja uma oração exclusiva 
dos pobres e dos iletrados, mas de todos os que dese-
jam fazer-se humildes diante da presença de Deus. Não 
se trata de uma fórmula com altos conceitos teológicos 
e complicados, mas de uma repetição simples e passiva 
diante dos mistérios do Senhor Jesus.  Neste sentido, os 
Sumos Pontífices, ao longo da História, não somente 
incentivaram todo o povo de Deus a meditar a oração 
do Terço, mas eles mesmos cultivaram este método de 
oração em sua vida espiritual.  
São João Paulo II afirmou várias vezes: “O Rosário é a 
minha oração predileta. Oração maravilhosa!” 
Em um mundo extremamente marcado pelas correrias 
do dia a dia e, principalmente, neste tempo difícil da 
pandemia, a oração do Terço pode ser uma verdadeira 
ajuda para superar as feridas atuais. Este método de 
oração está muito distante de ser uma repetição mecâ-
nica, mas pode ser um verdadeiro caminho de contem-
plação dos mistérios da vida de Cristo. Ao pronunciar as 
Ave-marias, o orante permite que tais palavras se tor-
nem como um mantra em seu coração. Deste modo, 
pode-se saborear a quietude e o silêncio que, às vezes, 
é difícil encontrar através de uma oração mais racional. 
Redescobrir a oração do Terço nestes tempos difíceis 
pode ser um poderoso caminho para encontrar aquela 
Paz que somente o Senhor pode nos oferecer. Deste 
modo, o cristão que pronuncia as palavras do Anjo Ga-
briel encontra uma via segura para configurar-se a Cris-
to com a presença de Maria. 

(Vat. News) 

COMO REZAR O TERÇO 
O mês de maio é especialmente dedicado a Nossa Se-
nhora com a oração do terço. Publicamos este guião 
para ajudar as pessoas que ainda têm dificuldade a re-
zar o terço. 

 

No início da oração 
(Com o sinal da cruz)  

- Deus vinde em nosso auxílio. / Senhor, socorrei-nos e 
salvai-nos. 
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. / Como era 
no princípio, agora e sempre. Ámen. 
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Papa confirma ao Cardeal D. António Marto 
a intenção de vir a Fátima em 2023 

Bispo de Leiria-Fátima foi recebido em audiência 
pelo Papa Francisco. 

 

O Papa Francisco confirmou ao Cardeal D. António Mar-
to a intenção de vir a Fátima em 2023, por ocasião da 
Jornada Mundial da Juventude, que se realizará em Lis-
boa.  
O bispo de Leiria-Fátima foi recebido em audiência pri-
vada pelo Papa Francisco, no Vaticano. 
“Ao longo da nossa conversa, que durou cerca de trinta 
minutos o Santo Padre explicitou-me a sua vontade de, 
nessa ocasião, também peregrinar a Fátima” afirma D. 
António Marto numa nota que fez chegar à sala de Im-
prensa do Santuário de Fátima. 
“Foi um encontro muito cordial, no qual expressei ao 
Papa o agradecimento pelo seu testemunho de espe-
rança e encorajamento neste momento difícil que o 
mundo atravessa” refere D. António Marto. “Exprimi-
lhe ainda a minha profunda estima pela sua pessoa e a 
minha comunhão com o seu ministério petrino” escla-
rece ainda ao sublinhar que, durante a audiência, am-
bos “trocaram impressões” sobre a pandemia em Por-
tugal e “sobre os efeitos que esta tem tido na vida da 
Diocese e do Santuário de Fátima”. 
D. António Marto traz consigo uma “especial saudação 
e bênção aos peregrinos do Santuário de Fátima” a 
quem pediu “que nos lembrássemos dele na nossa ora-
ção junto de Nossa Senhora”. 

(Ecclesia) 

Esta celebração marcou o reinício das peregrinações 
à Cova da Iria. 
D. António Marto espera que “Nossa Senhora prote-
ja o país” e ajude as pessoas “a tomarem consciência 
da responsabilidade própria” neste momento de 
desconfinamento. 
O bispo de Leiria-Fátima considera que “através da 
vacinação e do respeito pelas regras sanitárias” é 
possível chegar a “uma imunidade pública e coletiva 
e vencer a pandemia”. 
A Covid-19 teve um impacto significativo no número 
de peregrinos que se deslocou a Fátima, no último 
ano. 
“Em 2018 visitaram o santuário sete milhões de pe-
regrinos, em 2019 cerca de seis milhões e meio e em 
2020 um milhão e 400 mil”, precisou D. António 
Marto. 
Com a nova fase de desconfinamento, as peregrina-
ções voltaram ao Santuário nacional, mas o respon-
sável católico alerta que “Fátima tem de dar o exem-
plo para todo o país”. 
Já as celebrações do 13 de maio vão ser presididas 
por D. José Tolentino Mendonça, cardeal português 
que é apresentado pelo Santuário de Fátima como 
“uma das mais destacadas e proeminentes figuras” 
da Igreja Católica no país. 
Em outubro, estará em Fátima o cardeal Sérgio da 
Rocha, arcebispo de Salvador da Bahia e primaz do 
Brasil. 
As peregrinações internacionais têm como tema o 
mote do ano pastoral, “Louvai o Senhor que levanta 
os fracos”, inserindo-se na dinâmica para os próxi-
mos três anos – período em que o Santuário estará 
sintonizado com a preparação da Jornada Mundial 
da Juventude (JMJ), prevista para 2023 em Lisboa, 
“procurando responder aos novos desafios pastorais 
colocados pela pandemia”. 

(Ecclesia) 

Fátima: D. António Marto destaca vontade 
dos peregrinos de regressar à Cova da Iria 

Cardeal espera comportamento responsável de to-
dos os portugueses, numa nova fase de desconfina-

mento 
  

O cardeal António Marto disse à Agência ECCLESIA que 
os peregrinos têm mostrado “vontade” de regressar a 
Fátima depois do período de confinamento devido à 
pandemia. 
“Tenho ouvido dos peregrinos a ânsia e da vontade de 
regressar a Fátima, para visitar Nossa Senhora, celebrar 
a fé e reencontrarem em comunidade com os irmãos de 
todo o país”, disse o bispo de Leiria-Fátima, que este 
sábado acompanhou a Peregrinação Nacional dos Acóli-
tos ao Santuário de Fátima. 
 


