
Vida na 

comunidade 

Domingo, 24 
 

5º Domingo de Páscoa  / C  
Dianteiro: Festa do Pai Nosso  

Segunda, 25 Festa de S. Marcos - Feriado: Dia da Liberdade 
Encontro da Família Franciscana em Alenquer, na comemoração 
dos 800 anos da chegada dos Franciscanos a Alenquer. O programa 
prevê a inauguração de um monumento (12h30), uma palestra do 
Cardeal Patriarca de Lisboa (15h00), almoço partilhado, Missa
(16h00) e envio. Todos podem participar. 

Quinta, 28 
 

Na Igreja de Santo António, das 15h30 às 18h15: Adoração do San-
tíssimo Sacramento pelas  Vocações. 

Sexta, 29  Às 21h00: Preparação Batismos em Santo António  

Sábado, 30 14h30 - 18h00: Retiro Primeira Comunhão no Mosteiro de Celas 
18h30: Reunião Equipa Preparação Batismos. 
18h30 - 21h30: Cine CIX - Escuteiros (Na Sede) 

Domingo,  
1 de Maio 

6º Domingo de Páscoa  / C   
Às 10h30, no Mosteiro de Celas: 1º Grupo Primeiras Comunhões 

Segunda, 2 Celebração do mês de Maria, conforme a tradição de cada local de 
culto. Na Igreja de Santo António: De segunda a Sexta, às 21h00. 

FESTA DA PRIMEIRA COMUNHÃO  
A festa da primeira Comunhão da nossa paróquia se realizará no 
Mosteiro de Celas nos domingos 1 e 8 de Maio pelas 10h30.  

Nestas datas, a Missa de horário do Mosteiro: a das 10h00, não se 
celebrará, ficando as pessoas convidadas a integrar-se na festa das 
crianças. 

Queremos aqui realçar a importância que reveste a festa deste ano: na verdade, 
trata-se do primeiro ano em que as crianças foram preparadas com a colaboração 
dos pais, abrindo, assim, uma nova perspetiva pastoral quer para a catequese das 
crianças quer para o começo de uma catequese de adultos. Os próprios pais partici-
param, durante estes três anos, a catequeses mensais e, alguns entraram num gru-
po de catequese de adultos que reúne todas as semanas.  

Recordamos, finalmente, que haverá, para o 2º grupo,  um pequeno ensaio no dia 7 
de maio das 10h00 às 12h00, que contar á, também, com três batizados. 

OBRIGADO ao Agrupamento CIX do CNE pela generosa oferta, de 500 euros, 
angariada em favor das famílias necessitadas da Paróquia.  
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A LIBERDADE À LUZ DOS NOSSOS DIAS  

 Jorge Wemans, leigo católico que lutou contra ditadura, 
aponta que “a liberdade é para ser recordada todos os dias” 
como uma possibilidade de um futuro em conjunto. 

“A liberdade de hoje é igualmente importante mas é mais rica 
do que imediatamente a seguir ao 25 abril de 1974. É preciso 
recordar esta possibilidade todos os dias porque a liberdade é 
algo que não nos é dado, é construído por todos e para que o 
futuro possa ser a página em branco que escrevemos, há que 
estar atentos, não vá alguém escrever nessa página coisas 
que não queremos”, disse à Agência Ecclesia. 

O jornalista olha para o conceito de liberdade nos dias de 
hoje e sente que a liberdade é defender e conseguir fazer, 
aquilo que se considera mais justo. “Entendo que a liberdade 
é preciso ser construída e vivida pessoal e socialmente e hoje 
a quantidade de expressões, encontros, iniciativas, criativida-
de e criação na sociedade portuguesa é transbordante; ape-
sar de passarmos um mau momento, o sabor da liberdade e o 
ato de construir em comum o que quiserem é possível”, 
defendeu. 

Jorge Wemans compara a liberdade à democracia, como um 
“projeto de inclusão de todos, que estará sempre inacabada e 
a inclusão de todos por fazer”. 

Em vésperas do dia comemorativo da liberdade em Portugal o 
antigo membro do movimento associativo estudantil recorda 
que “valeu a pena” os riscos que correu pela liberdade, a 
mesma que hoje dá a todos o sentimento de um “direito 
seu”.  

(Do Semanário Ecclesia) 

 



A PALAVRA DO SENHOR     
5º Domingo de Páscoa / C 

Leituras: Act 14, 21-27;  Sal. 144 (145)  
 Ap 21, 1-5   Jo 13,31-35  

 

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.  
No Evangelho, Jesus despede-Se dos 
seus discípulos e deixa-lhes em testa-
mento 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 mater-
no e paterno de Deus.   
Na  primeira  leitura  apresenta-se  a 
vida  dessas comunidades cristãs cha-
madas  a viver no amor. No meio das 
vicissitudes e das crises, são comunida-
des fraternas, onde os irmãos se aju-
dam, se fortalecem uns aos outros nas 
dificuldades, se amam e dão testemu-
nho do amor de Deus. É esse projecto 
que motiva Paulo e Barnabé e é essa 
proposta  que eles levam, com a gene-
rosidade  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 realiza-
ção  da utopia, o rosto final dessa 
comunidade  de chamados  a viver no 
amor.  

ORAÇÃO DO DOMINGO  

Senhor Jesus, 

Não serei reconhecido como teu discípu-
lo se conheço de cor o teu evangelho, se 
falo continuamente de ti, se frequento a 
igreja ou se estou inscrito numa associa-
ção cristã. 

Serei conhecido, só e apenas, se serei 
capaz de  amar a todos, sempre e apesar 
de tudo, sem reservas e sem medida, 
até a gastar-me pelos outros. 

Serei reconhecido como teu discípulo se 
serei possuído não por um amor superfi-
cial ou interesseiro, mas por um amor 
semelhante ao que o Pai tem por Ti e 
que Tu tens por mim. 

Os grandes artistas pintaram ou esculpi-
ram obras primas não porque eram 
habilidosos, mas porque amavam o que 
faziam. 

Faz, Senhor, que eu entenda que:  

falar é bom, trabalhar é indispensável, 
pensar é justo, mas amar é melhor do 
que tudo. 

Papa pede perdão 
pela indiferença 
face aos refugiados. 
 O Papa Francisco, 
falando no Centro 
Astalli, em Roma, 
pediu perdão aos refugiados pela indiferença 
e falta de acolhimento que encontram 
depois de atravessarem o mar para chegar à 
Europa. “Perdoai a reclusão e a indiferença 
das nossas sociedades que temem a mudan-
ça de vida e de mentalidade que a vossa pre-
sença pede…Cada um de vós, refugiados que 
bateis à nossa porta, tem o rosto de Deus, é 
a carne de Cristo. A vossa experiência de dor 
e de esperança recorda-nos que somos 
todos estrangeiros e peregrinos”. 
Papa Francisco contestou a visão dos 
migrantes e refugiados como “um peso”, 
pedindo antes que sejam entendidos como 
um “dom” e como uma “ponte que une 
povos distantes”, promovendo o encontro 
entre culturas e religiões. 
A agência de refugiados das Nações Unidas 
confirmou esta quarta-feira que pelo menos 
500 migrantes foram dados como 

“presumivelmente mor-
tos” no mar Mediterrâ-
neo este sábado, na 
sequência do naufrágio 
de um barco que havia 
partido da Líbia para 

tentar chegar a Itália. O número de mortos 
em 2016 sobe assim para os 1561. 
 

A situação em Portugal e a iniciativa da 
nossa Paróquia. 
Em Portugal são, ainda, poucas dezenas os 
refugiados que chegaram, e isto é devido a 
um conjunto de burocracias da União Euro-
peia. Em Portugal, a Plataforma de Apoio aos  
Refugiados está pronta para o acolhimento 
de algumas milhares de refugiados.  
A nossa Paróquia continua, com as outras 
Instituições, a participar nos encontros de 
preparação, organizados no Porto e em Lis-
boa, e está pronta, a qualquer momento, 
para o acolhimento de uma família. Por isso, 

agradecemos as pessoas que aderiram a 

esta iniciativa que continuem a entregar o 

seu donativo e incentivem outras para o 

fazer. 

PEREGRINAÇÃO A MALTA 
19 a 24 de agosto de 2016 

Organizada pelo Mensageiro de Santo Antó-
nio e acompanhada pelo Frei Severino, é 
proposta uma peregrinação para a ilha de 
Malta, a pérola do mar Mediterrâneo. 
Malta está ligada à figura de S. Paulo, que aqui parou numa das suas viagens apos-
tólicas. Esta ilha é uma encruzilhada de culturas e povos, marcada por uma profun-
da fé na Igreja, que tem como ponto de referência os Cavaleiros da Ordem de Mal-
ta. 
Preços por pessoa em quarto duplo: Mínimo 35 participantes: 1.395,00 € 
Suplemento para quarto individual: 195,00 € - Transporte Coimbra - Lis.: 45,00 € 
Contactos: Agência Fátima Caminhos - Tel. 249538565; Frei Severino: 239713938. 

Ainda há lugares: inscreva-se quanto antes! 

O DRAMA DOS REFUGIADOS 


