
5º Domingo da Páscoa – Ano C 

 
   O tema fundamental da liturgia deste domingo é o 
do amor:  o que identifica os seguidores de Jesus é a 
capacidade de amar até ao dom total da vida. 
   Na primeira leitura apresenta-se a vida das 
comunidades cristãs chamadas a viver no amor. No 
meio das vicissitudes e das crises, são comunidades 
fraternas, onde os irmãos se ajudam, se fortalecem 
uns aos outros nas dificuldades, se amam e dão 
testemunho do amor de Deus. É esse projeto que 
motiva Paulo e Barnabé e é essa proposta que eles 
levam, com a generosidade de quem ama, aos 
confins da Ásia Menor. 
   A segunda leitura apresenta-nos a meta final para 
onde caminhamos: o novo céu e a nova terra, a 
realização da utopia, o rosto final dessa 
comunidade de chamados a viver no amor. 
   No Evangelho, Jesus despede-Se dos seus 
discípulos e deixa-lhes em testamento o 
“mandamento novo”: “amai-vos uns aos outros, 
como Eu vos amei”. É nessa entrega radical da vida 
que se cumpre a vocação cristã e que se dá 
testemunho no mundo do amor materno e paterno 
de Deus. 
   A proposta cristã resume-se no amor. 
É o amor que nos distingue, que nos identifica; 
quem não aceita o amor, não pode ter qualquer 
pretensão de integrar a comunidade de Jesus. O 
que é que está no centro da nossa experiência 
cristã? A nossa religião é a religião do amor, ou é a 
religião das leis, das exigências, dos ritos externos?    

Com que força nos 
impomos no mundo 
– a força do amor, 
ou a força da 
autoridade 
prepotente e dos 
privilégios? 

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

AGENDA 
 

Casais Jubilares 
 

Convidamos os Casais que celebram este ano, 10, 25, 50 
ou 60 anos de casados a inscreverem-se no Cartório 
Paroquial, ou na plataforma https://forms.gle/
LphqgtLyiZKvK33w5)  para receberem o Diploma com a 
Benção Jubilar do Cardeal Patriarca.    
 

Encontro do grupo Sempre Mais Alto 
 

No âmbito das comemorações do 50.º aniversário do 
grupo de jovens Sempre Mais Alto, organizaram um 
encontro, no próximo dia, 15 de maio, às 16h00, no Salão 
paroquial, orientado pelo Pe. Marcos Castro, que nos irá 
ajudar a refletir sobre este tema: “Entre as 
oportunidades e os perigos da rede”. 

A CONGREGAÇÃO DOS POBRES SERVOS 
CELEBRA O XII CAPÍTULO GERAL 

 
   No dia 1º de maio, as 
Congregações Pobres Servos e 
Pobres Servas da Divina 
Providência iniciaram os Capítulos 
Gerais em Maguzzano – Verona – 
Itália.  
   O Capítulo Geral, é uma 
Assembleia, composta de 
membros eleitos, Padres e Irmãos 

consagrados membros da Família Calabriana, vindos de 
todos os países onde a Congregação está presente. O 
Capítulo acontece cada 6 anos e tem sempre um tema 
carismático sobre o qual os capitulares, refletem e discutem, 
do qual saem as diretivas carismáticas para a vida da 
Congregação dos futuros 6 anos.    O capítulo elegerá 
também o novo governo da Congregação; o Superior Geral e 
mais 4 conselheiros, que acompanharão a vida da 
Congregação nos próximos 6 anos.  
A primeira etapa do capítulo, foram sete dias de retiro 
espiritual, em preparação deste evento tão importante da 
vida da Congregação.                                                (Continua...) 
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V Domingo da Páscoa - 15 de Maio de 2022 

DIA INTERNACIONAL DA FAMÍLIA 
15 DE MAIO 

 

Mensagem do Senhor Patriarca: 
Por ocasião do Dia Internacional da Família, (domingo, 15 
de maio), o Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel 
Clemente, convoca todas as famílias para o X Encontro 
Mundial das Famílias que se realizará na Diocese de Lisboa 
no próximo mês de junho. 
 

Caras famílias do Patriarcado de Lisboa 
   A todos saúdo com muita proximidade e estima, 
confiando na proteção da Sagrada Família de Nazaré para 
todos e cada um de vós. Também para vos convocar para o 
X Encontro Mundial das Famílias, que se realizará em cada 
uma das dioceses de todo o mundo, em simultâneo com 
Roma, nos dias 22 a 26 de junho. Terá a sua abertura nas 
paróquias na quarta 22, um evento na Vigararia de Mafra na 
quinta 23, oração nas paróquias e nas famílias a 24, a 
possibilidade de participar no Congresso Teológico Pastoral 
"A vocação ao Amor e à Santidade dos jovens e das 
famílias" na paróquia de Santa Joana Princesa (Lisboa) das 
10 às 19 horas, no sábado 25. 
   Convido-vos muito especialmente para a Festa da Família, 
grande encontro presencial diocesano, que decorrerá em 
Vialonga, Vigararia de Vila Franca de Xira, no Domingo 26 de 
junho, com o tema "Famílias a caminho da Jornada Mundial 
da Juventude". Sobre todas estas ações, podereis encontrar 
informação no Setor da Pastoral Familiar do Patriarcado de 
Lisboa. Como sabeis, será na primeira semana de agosto de 
2023 que Lisboa acolherá uma multidão de jovens do 
mundo inteiro, para viverem com o Papa Francisco essa 
ocasião única e marcante das suas vidas, como certamente 
será. Dedicada aos jovens, a JMJ mobiliza-nos a todos, 
mesmo aos que somos "jovens há mais tempo" e 
conservamos na memória os ideais dessa idade bonita, que 
agora partilhamos com quem vive dos 15 aos 30 anos. 
Partilha que acontece muito nas famílias, igrejas domésticas 
e local por excelência de intercâmbio de gerações. Também 
no que à transmissão da fé diz respeito, como já São Paulo 
disse ao seu jovem discípulo Timóteo: «Trago à memória a 
tua fé sem fingimento, que se encontrava já na tua avó 
Loide e na tua mãe Eunice e que, estou seguro, se encontra 
também em ti» (2 Tm 1, 5). 
   Representantes das paróquias e dos movimentos 
familiares católicos, por todos espero em Vialonga no 
Domingo 26 de Junho, que será muito preenchido de 
momentos de partilha, festa e celebração. Precisamos de 
nos ver e rever, para assim reforçarmos a certeza e a beleza 
da proposta familiar cristã, tão urgente hoje em dia e entre 
nós! Terei todo o gosto em oferecer diplomas de Bênção 
aos casais que completam este ano 10, 25, 50, 60 ou mais 
anos de matrimónio. São magníficos marcos duma 
existência que acontece todos os dias. O modo de inscrição 
para tal também é indicado pelo Setor da Pastoral Familiar 
com a colaboração dos párocos. 
Com oração e muita estima,                       + Manuel Clemente 

(...Continuação)  
   O Capítulo segue o método sinodal, que é o caminho 
proposto pelo Papa Francisco. O tema escolhido para este 
capítulo foi “A PROFECIA DA COMUNHÃO”, sobre a 
importância carismática da vida fraterna e comunhão que 
deve reinar nas nossas comunidades, para sermos uma 
profecia desta comunhão para o mundo de hoje. É muito 
lindo e maravilhoso poder fazer este caminho juntos, 
religiosos, religiosas e leigos para discernir o “sonho de 
Deus” para a Família Calabriana. 
   Convidamos todos os membros da Família Calabriana, 
paroquianos e amigos a rezar durante este mês por esta 
intenção, de poder conhecer, aprofundar, viver e 
testemunhar cada vez mais este carisma deixado por São 
João Calabria, que é de uma atualidade extraordinária.  A 
conclusão do capítulo está prevista para dia 29 de maio. 

XII ENCONTRO CRISTÃO 
 
Animados por um espírito 
ecuménico, uma plataforma 
constituída por cristãos de várias 
denominações voltou a reunir-se 
para organizar o XII Encontro 
Cristão, que vai decorrer no dia 21 
de maio, às 20:15h, no Centro 
Cultural Olga Cadaval, em Sintra.   
Tendo como proposta um percurso 
comum, várias igrejas põem-se “A Caminho” – tema que 
sustenta este Encontro –, para encontrarem em Jesus a 
resposta profunda às inquietações que nos interpelam em 
todas as dimensões da nossa humanidade. 
 

Além do programa da noite, durante a tarde, pelas 15:30h, 
vai decorrer um peddy- paper (Unidos a Caminho) e, às 17h, 
o fórum (O Caminho da História), que têm como propósito 
promover a reflexão sobre o lugar da Fé no atual contexto 
mundial.  
Moderadoras:  Jornalista - Lígia Silveira - RTP Ecclesia - Igreja 
Católica Romana e Jornalista - Sara Narciso - RTP Fé dos 
Homens - Evangélica - CCLX  
 

Palestrantes: Prof. Luiz Filipe Thomaz - Frei Jerónimo - 
Historiador - Igreja Ortodoxa e Prof. João Luís Fontes - 
Historiador - Igreja Católica Romana (4) 
 

Painel - Pe. Peter Stilwell (coordenador do DREDI do 
Patriarcado de Lisboa, Igreja Católica Romana)  
- Pr. Jorge Humberto (Pastor Assembleia de Deus)  
- Dr. Pedro Vaz Patto, Juiz (presidente da CN Justiça e Paz) 
- Dr. David Valente, advogado (Igreja Presbiteriana). 
 

Reforçando este espírito de generosidade, propõe-se ainda 
que cada um leve uma lata de salsichas para doar, uma 
contribuição para quem sofre diretamente com esta guerra.  


