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QUINTO DOMINGO

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

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

‘EXERCÍCO’ 
DA SEMANA

Aprofundar 
os momentos 

da Liturgia 
Eucarística

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 
que Deus fizera com eles» e para 
contar o que Deus continua a fazer 
connosco. «Eis a morada de Deus [...]. 
Deus habitará com os homens». Por 
isso, damos graças e bendizemos a 
Deus. Maravilhosa misericórdia que 
nos salva e «se estende a todas as 
criaturas». Boa Nova anunciada a 
todas as pessoas. Mandamento que 
antes de nos ser pedido é já praticado 
por Jesus Cristo: «Como Eu vos amei, 
amai-vos também uns aos outros». 
Neste Quinto Domingo de Páscoa, a 
palavra central é ‘amor’. Todos somos 
chamados a acolher e a anunciar o 
amor misericordioso do Pai.

Bendizer, em vez de abençoar, é 
uma pequena alteração, no coração 
da Oração Eucarística, a Narração 
da Instituição. De facto, Jesus não 
‘abençoou’ o pão ou o vinho. Alguns 
até poderiam pensar que se trata de 
uma bênção sobre os dons. A riqueza 
da língua portuguesa permite-nos 
três verbos para traduzir o latino 
‘benedicere’: bendizer (a bênção 
ascendente, que é dirigida por 
nós a Deus); abençoar (a bênção 
descendente, que nos é dada por 
Deus); benzer (também descendente, 
por norma invocada sobre coisas ou 
animais). Jesus rezou uma bênção 
dirigida ao Pai, à semelhança da 
oração «Bendito sejas, Senhor nosso 
Deus...». Por isso, agora rezamos: 
«dando graças, Vos bendisse».

“Eis a morada “Eis a morada 
de Deus”de Deus”

‘Celebrar e viver melhor a eucaristia’, 
‘série’ em laboratoriodafe.pt

Bendizer 
a Deus
A meta do ser humano (e de todas 
as criaturas) não é a destruição que 
aniquila o ser e a vida, não é apenas 
a memória no coração daqueles que 
amamos e pelos quais fomos amados; 
a meta é a participação plena no ser 
e na vida divina. Isto é o que preside 
à celebração eucarística (dominical). 
A eucaristia é o sacramento do amor: 
nasce do amor infinito de Deus para 
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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Seg. 16 20h30 Ação de Graças a São José 

Ter. 17 20h30 Associados da Mensagem de Fátima, m.c. Mensagem de Fátima; 

Casimiro Cerqueira de Almeida e familiares, m.c. família; Delfim 

Rodrigues Pereira, Pais, Sogros, e cunhados, m.c. família; Maria 

Madalena Vieira, marido e filho, m.c. Lurdes Antunes; Maria 

Rodrigues, m.c. José da Rocha Pereira 

Qua. 18 20h30 Maria da Glória, Marido e Filhos, m.c. Maria dos Anjos da Costa 

Ribeiro 

Qui.  19 20h30 Maria Mota Gonçalves, m.c. José Lopes Fernandes 

Sex.  20 20h30 Maria de Sousa Fernandes e Família, m.c. Maria Conceição Cruz 

Sáb.   21 20h00 Alfredo Sá, m.c. José Antunes; António Araújo Martins, m.c. Palmira 

Cunha Mota; Glória Antunes da Cunha, m.c. Rosa Cunha Fernandes; 

Hilário Maia e Filhos, m.c. Maria Araújo Martins; Jerónimo 

Gonçalves Vilaça, m.c. Mário Jerónimo Silva Vilaça; Joaquim Gomes 

Gonçalves, m.c. família; José Lopes da Silva e António Maia, m.c. 

esposa; Maria da Glória Branco Fernandes e Pais, m.c. netas; Maria 

de Lurdes Rodrigues da Rocha, m.c. Teresa Jesus Rocha Fernandes; 

Rosa Maria Gomes Marques, m.c. Alberto Soares de Sousa 

Dom. 22 08h30 Ao servo de Deus Pe. Abílio, m. c. Conceição Carvalho 

 

TRIBUNA/SACRÁRIO. Foram oferecidos, até agora, 4.895 € (94% do valor necessário). 
 
PANDEMIA. No dia 22 de abril a Conferência Episcopal Portuguesa atualizou as 
orientações para o culto em tempo de pandemia, removendo a obrigação de uso de 
máscara. As restantes orientações mantêm-se, nomeadamente, a obrigatoriedade da 
comunhão na mão, e a sua desinfeção antes de comungar. 
 
ENCONTRO INTERPAROQUIAL. No dia 28 de maio das 09h00 às 12h00, há um encontro 
interparoquial para os membros dos grupos paroquiais. Será um tempo de oração e 
reflexão sobre os objetivos pastorais deste ano, definidos no programa arquidiocesano 
e assumidos no encontro interparoquial de novembro. É importante contarmos com a 
participação de todos. 
 
ORATÓRIOS NAS FAMÍLIAS. Já podem circular novamente os oratórios que 
habitualmente passam pelas famílias. Da reunião da passada quinta feira foi possível 
apurar dois oratórios: 
1. Oratório zelado pela D. Augusta: casas desde a Igreja até Pidre 
2. Oratório zelado pela D. Leopoldina: casas de Quintela 
Julgo que há mais oratórios… Era importante que quem tenha outros oratórios em sua 
posse desse conta dos mesmos. 
 
CELEBRAÇÃO ARQUIDIOCESANO NO SAMEIRO. Este domingo a Arquidiocese de Braga 
celebra, no Santuário do Sameiro, os 40 anos da vinda do Papa São João Paulo II ao 
Sameiro; a peregrinação anual das crianças da catequese; e uma singela homenagem 
a D. Jorge Ortiga. O programa inicia às 14h, e às 15h30 será celebrada a eucaristia. 
 
SENHORA DO ROSÁRIO. No próximo fim-de-semana teremos a festa em honra de Nossa 
Senhora do Rosário. No sábado, às 20h30, será celebrada a eucaristia, seguindo-se 
procissão de velas. No domingo de manhã, celebraremos a eucaristia às 09h00, e, de 
tarde, às 15h30, haverá recitação do terço, sermão e procissão. 
 

Agenda Paroquial 
18.05 

. Plenário Assistentes 

CNE 

21.05 

. Festa Senhora do 

Rosário 

22.05 

. Festa Senhora do 

Rosário 

23.05 

. Dia JMJ 

29.05 

. Ofertório para os MCS 

31.05 

. Dia dos irmãos 

02.06 

. Oração pela Vida e 

Vocações (Maximinos) 

03.06 

. Reunião de Piedade 

CNE 

05.06 

. Peregrinação ao 

Sameiro 

. Ofertório Movimentos 

Apostolado 

12.06 

. Adoração ao 

Santíssimo 

. Profissão de Fé 

13.06 


