
6º Domingo da Páscoa – Ano C 

 
Na liturgia deste domingo sobressai a promessa de 
Jesus de acompanhar de forma permanente a cami-
nhada da Sua comunidade em marcha pela história: 
não estamos sozinhos; Jesus ressuscitado vai sempre 
ao nosso lado. 
No Evangelho, Jesus diz aos discípulos como se hão-de 
manter em comunhão com Ele e reafirma a Sua pre-
sença e a Sua assistência através do “paráclito” – o 
Espírito Santo. 
A primeira leitura apresenta-nos a Igreja de Jesus a 
confrontar-se com os desafios dos novos tempos. Ani-
mados pelo Espírito, os crentes aprendem a discernir 
o essencial do acessório e actualizam a proposta cen-
tral do Evangelho, de forma que a mensagem liberta-
dora de Jesus possa ser acolhida por todos os povos. 
Na segunda leitura, apresenta-se mais uma vez a meta 
final da caminhada da Igreja: a “Jerusalém messiâni-
ca”, essa cidade nova da comunhão com Deus, da vida 
plena, da felicidade total. 
A comunhão do crente com o Pai e com Jesus não re-
sulta de momentos mágicos nos quais, através da reci-
tação de certas fórmulas, a vida de Deus bombardeia 
e inunda incondicionalmente o crente; mas a intimida-
de e a comunhão com Jesus e com o Pai estabelecem-
se percorrendo o caminho do amor e da entrega, nu-
ma doação total aos irmãos. Quem quiser encontrar-
se com Jesus e com o Pai, tem de sair do egoísmo e 
aprender a fazer da sua vida um dom aos homens. 
 

(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 

Encontro Família Amores Laetitia  
A Pastoral Familiar convida a participar no próximo en-
contro sobre a exortação apostólica Amores Laetitia, 
no domingo, dia 29 de maio, a partir das 16h00, no sa-
lão paroquial do Algueirão. O tema será: 
“Espiritualidade conjugal e familiar, acompanhar, dis-
cernir e integrar a fragilidade”. O encontro é aberto a 
quem deseje participar para aprofundar este tema. 
 

Domingo da Caridade Paroquial 
No próximo domingo, dia 29 de maio, é o domingo da 
caridade Paroquial, convidamos a oferecerem alimen-
tos não perecíveis para as famílias carenciadas da paró-
quia, ou dar o segundo ofertório para o mesmo fim.  
 

Missa da Catequese Algueirão 
A partir do dia 4 de junho a missa da catequese do Al-
gueirão será suspensa.  

   DIA DA ESPIGA 
 
O Dia da Espiga é uma celebração 
portuguesa que ocorre no dia da 
Quinta-feira da Ascensão que celebra  
a subida de Jesus Cristo aos céus 40 
dias após a ressurreição (Páscoa), e 
que em tempos era dia Santo e feria-
do nacional. Deixou de ser feriado, e  
a festa foi transferida para o domingo seguinte.  
Segundo a tradição, o Dia da Espiga era considerado “o 
dia mais santo do ano”, em que não se devia trabalhar e 
que as pessoas partiam num passeio matinal pelos cam-
pos para colherem espigas e depois fazerem um ramo 
que incluía também flores silvestres como papoilas ou 
malmequeres, raminhos de oliveira, de alecrim e de videi-
ra. Por ter uma ligação com a Natureza, pensa-se que es-
te costume está relacionado com antigas tradições pagãs 
associadas às festas da deusa Flora que aconteciam por 
esta altura. Com a chegada do Cristianismo, e tendo em 
conta as datas de celebração da Páscoa, em Portugal este 
dia foi associado à Festa da Ascensão, celebrada 40 dias 
depois da Páscoa. 
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Sobre o envolvimento, foi salientado o 
“entusiasmo dos participantes” e “o desejo de 
continuidade do processo sinodal”, bem como “o 
compromisso com a reflexão da comunidade” e 
“a importância de caminhar em conjunto”. “Mais 
preocupante, franco ou nulo, a adesão da socie-
dade civil”, assume a comissão. As principais dú-
vidas e dificuldades foram “a adesão e a partici-
pação da comunidade crente” e “a pandemia e a 
dificuldade em congregar a comunidade”. 
 

Nas 191 respostas, as comunidades destacaram 
ainda “cinco áreas” em que “a Igreja necessita de 
conversão”: “1) saber acolher a todos com digni-
dade e respeito, trabalhando a integração das 
áreas feridas, como o divórcio, o recasamento ou 
a homossexualidade; 2) investir no trabalho con-
junto e em criar espírito de comunidade e de si-
nodalidade, com maior protagonismo e respon-
sabilização dos leigos; 3) uma nova evangeliza-
ção, no entusiasmo e nas formas, que ilumine as 
realidades da vida contemporânea com a alegria 
do Evangelho e com a tradição da Igreja; 4) o diá-
logo, assumindo a Igreja um papel mais interven-
tivo na vida social e política; 5) a necessidade de 
o testemunho de vida cristã ser uma expressão 
autêntica da fé em que acreditam, para a mensa-
gem cristã ganhar credibilidade”. ‘Que conclu-
sões podemos destacar e que linhas de ação pri-
oritárias está o Espírito Santo a pedir à Igreja de 
Lisboa’, foi a questão colocada para debate e re-
flexão. É desejo da comissão diocesana que o do-
cumento saído da Assembleia Diocesana Pré Si-
nodal seja “o sentir da diocese sobre este proces-
so sinodal”.  

Em: patriarcado-lisboa.pt 
 
 
 

 CONCLUSÕES SOBRE O CAMINHO            
SINODAL DIOCESANO 

Na Assembleia Diocesana Pré Sinodal, que decorreu 
a 14 de maio, no Centro Diocesano de Espiritualida-
de, no Turcifal, foi feita a contextualização do pro-
cesso convocado pelo Papa Francisco para toda a 
Igreja e foi relevado que praticamente dois terços 
das paróquias da diocese (182 de 285) participaram 
na caminhada sinodal, o que representa 63,9%. A 
equipa diocesana estima “a participação de 15 mil 
pessoas na caminhada sinodal, no Patriarcado de 
Lisboa”. 
 

A representação geográfica pela diocese, em termos 
de zonas pastorais, mostra que: do Oeste, participa-
ram 47 de 100 paróquias (47%), do Termo Ocidental 
foram 42 as paróquias de um total de 52 (80,8%), do 
Termo Oriental enviaram respostas 47 das 62 paró-
quias (75,8%) e de Lisboa Cidade participaram 46 das 
71 paróquias (64,8%). 
 

Foram “recebidas e validadas 191 respostas ou sínte-
ses paróquiais e de outras realidades eclesiais”. Des-
tas, “160 respostas correspondem a paróquias”, sen-
do que, como algumas “responderam em conjunto”, 
estão “representadas 182” das “285 paróquias” do 
Patriarcado de Lisboa. “Houve ainda 16 de respostas 
de movimentos, 7 respostas de reitorias e capelani-
as, 3 de colégios e 5 de outras realidades”, informa-
ram. 
 

A comissão diocesana estima que “tenham estado 
envolvidos mais de 1700 grupos sinodais”, dos quais 
“91% respeitam a paróquias” e “9% a outras realida-
des eclesiais”. “A maioria dos grupos tinha entre 1 e 
25 pessoas”, foi revelado. “Acreditamos que tenham 
estado envolvidos na reflexão 15 mil diocesanos”, 
anunciou ainda a organização, sublinhando que 
“todas as faixas etárias estiveram envolvidas”, sendo 
que “a mais participativa foi a faixa dos 51-60 anos e 
a segunda foi a dos 41-50 anos”. Do total de 191 res-
postas, houve “130 que recorreram a grupos já exis-
tentes” para participar no processo sinodal. Apesar 
da pandemia, a grande maioria dos encontros (97%) 
decorreram de forma presencial, havendo apenas 
3% de encontros online. 

https://www.patriarcado-lisboa.pt/site/index.php?id=11328

