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ANO C
PÁSCOA

As maravilhas de Deus continuam
a ser descritas pelos textos bíblicos
propostos para este tempo pascal. Em
modo sinodal, ontem e hoje, somos
convocados para escutar «tudo o

QUINTO DOMINGO
Atos 14, 21b-27
Salmo 144 (145)

connosco. «Eis a morada de Deus [...].

Apocalipse 21, 1-5a
João 13, 31-33a.34-35

‘EXERCÍCO’
DA SEMANA
Aprofundar
os momentos

Deus. Maravilhosa misericórdia que
nos salva e «se estende a todas as
todas as pessoas. Mandamento que
antes de nos ser pedido é já praticado
por Jesus Cristo: «Como Eu vos amei,

da Liturgia
Eucarística

palavra central é ‘amor’. Todos somos
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FAMÍLIA SOLIDÁRIA

chamados a acolher e a anunciar o

“Eis a morada
de Deus”
Bendizer

‘Celebrar e viver melhor a eucaristia’,

uma pequena alteração, no coração

‘série’ em laboratoriodafe.pt

da Oração Eucarística, a Narração

até poderiam pensar que se trata de

Bendizer
a Deus

da língua portuguesa permite-nos

as criaturas) não é a destruição que

da Instituição. De facto, Jesus não
‘abençoou’ o pão ou o vinho. Alguns

aniquila o ser e a vida, não é apenas
a memória no coração daqueles que
ascendente, que é dirigida por

amamos e pelos quais fomos amados;
a meta é a participação plena no ser

descendente, que nos é dada por

e na vida divina. Isto é o que preside

por norma invocada sobre coisas ou

A eucaristia é o sacramento do amor:
chegar ao nosso coração, de modo
a sair de nós para alcançar todas as
pessoas. Maravilhosa bênção é esta
que celebramos em cada eucaristia!
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LITURGIA
18 | S. João I, papa e mártir [MF];
20 | S. Bernardino de Sena, presbítero
[MF];
21 | SS. Cristóvão Magallanes, presbítero,
e Companheiros, mártires [Festa];
22 | VI Domingo da Páscoa.

MÊS DE MAIO

Oração do terço às 10h e 16h15. Rezaremos pela

40 ANOS DA VISITA DE S. JOÃO PAULO II
AO SAMEIRO

‘‘

PENSAMENTO DA SEMANA

Uma vida longa é uma bênção – assim
ensina a Sagrada Escritura –, avós e
idosos são sinais vivos da benevolência
de Deus que efunde a vida em
abundância. Bendita a casa que
guarda um ancião! Bendita a família
que honra os seus avós!

15

maio

(Papa Francisco)

Celebram-se, no Santuário do Sameiro, três
efemérides: os 40 anos da vinda do Papa São
João Paulo II ao Sameiro, a peregrinação anual
das crianças da catequese e uma homenagem
a D. Jorge Ortiga.
Às 14h dá-se a concentração das crianças da
catequese e dos alunos do Colégio João Paulo
II junto ao cruzeiro. Meia hora depois, começa
a procissão das crianças rumo à Basílica, com
passagem diante de Nossa Senhora.
Pelas 15h30 é celebrada Eucaristia, presidida por
a homenagem ao Arcebispo emérito.

APOIE OS REFUGIADOS
ATRAVÉS DA
CÁRITAS DE BRAGA

23

maio

As comunidades que disponham
capacidade para alojamento
temporário ou encontrem
oportunidades de emprego para estes
com Nuno Vilar Santos (nuno.santos@
caritasbraga.pt, 253 263 252).
Contamos ainda com o apoio de
todas as comunidades no reforço da
capacitação da Cáritas de Braga para
ajudar o povo ucraniano que venha a
ser acolhido na nossa diocese, quer no
apoio monetário (IBAN: PT50 0010 0000
02779770001 02) quer na satisfação de
eventuais necessidades que venham a

964 243 549

XXXIII JORNADAS TEOLÓGICAS

A Revista Cenáculo vai levar a cabo a XXXIII
Jornadas Teológicas com o tema “Espiritualidade
ou Espiritualidades? - Cristianismo, Ateísmo e
Psicologia”. O evento tem lugar nos dias 23, 24 e
25 de maio, pelas 21h30, no Espaço Vita.
+info: www.diocese-braga.pt

CONVÍVIO DA COMUNIDADE
DOS CONGREGADOS

11

maio

pauloterroso@arquidiocese-braga.pt

Volvidos dois anos, impedidos de realizarmos o
nosso convívio devido à pandemia, chegou o
momento da comunidade dos Congregados
realizar o seu convívio, que terá lugar no dia 12
de junho, no Santuário de Nossa Senhora da
e inscrição devem dirigir-se à secretaria dos
Congregados.

@paulo_terroso

www.igrejamedia.com

