
Vida na 

comunidade 

Domingo, 1 
 

6º Domingo de Páscoa  / C   
- Às 10h30, no Mosteiro de Celas: 1º Grupo Primeiras Comunhões 
- Às 12h00, em Santo António: Apresentação de um batizando. 

Terça, 3 - Às 11h00, na Capela da Universidade: Conferência do teólogo  
Tomás Halík, da República Checa. 

-  Às 21h00, no Sem. Maior: encontro dos Crismandos com o Bispo. 
- Celebração do mês de Maria, conforme a tradição de cada local 
de culto. Na Igreja de Santo António: De segunda a Sexta, às 19h00. 

Quinta, 5 Na Igreja de Santo António, das 15h30 às 18h15: Adoração do San-
tíssimo Sacramento pelas  Vocações. 

Sexta, 6 - Às 21h00: Preparação Batismos em Santo António  
- Às 21h15: Catequese de adultos em Santo António e  Rocha Nova. 

Sábado, 7 - 10h30-12h00: Breve preparação para o 2º Grupo da Primeira 
Comunhão, no Mosteiro de Celas  

- Tarde: Preparação  Crisma,  Casa S. Francisco (Marco dos Pereiros) 

Domingo, 8 
 

7º Domingo de Páscoa  / Ascensão do Senhor  
- Festa da Palavra: 10h00 na Cova do Ouro e às 12h00 no Dianteiro. 
 Às 10h30, no Mosteiro de Celas: 2º Grupo Primeiras Comunhões   
(com três batizados) 
- Às 13h00: Em Santo António, celebração de baptismos 

JUBILEU DOS ADOLESCENTES 
Roma, 25 de Abril 2016 

O Papa presidiu à Missa do Jubileu dos ado-
lescentes, que levou dezenas de milhares de 
pessoas ao Vaticano, e afirmou que a felici-
dade não é uma ‘app’, mas liberdade e 
amor responsáveis, com respeito pelo outro. “A vossa felicidade não tem preço, 
nem se comercializa; não é uma ‘app’ que se descarrega no telemóvel: nem a ver-
são mais atualizada vos poderá ajudar a tornar-vos livres e grandes no amor… a 
liberdade não é poder fazer sempre aquilo que nos apetece: isto torna-nos fecha-
dos, distantes, impede-nos de ser amigos abertos e sinceros… a liberdade implica 
saber dizer não”.  
Papa Francisco contestou uma mentalidade consumista, que avalia as pessoas pela 
roupa ou pelas suas posses, e convidou os jovens a não contentar-se com a medio-
cridade, com o ‘deixa andar’, mas a fazer coisas “corajosas e fortes” para concreti-
zarem os seus sonhos e darem sentido à vida. 
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1º de MAIO - DIA do TRABALHADOR 

Primeiro de maio. Este foi, durante muitos anos, nos fins do sécu-

lo XIX e princípios do século XX, um dia de reivindicações e mes-

mo de lutas violentas pela promoção da classe operária. O dia do 

trabalhador nasceu para lembrar o massacre de operários que 

aconteceu em Chicago no ano de 1886. A Igreja que se mostrou 

sempre sensível aos problemas do mundo do trabalho, quis dar 

uma dimensão cristã a este dia, colocando-o sob a proteção de 

São José Operário. 

Recordamos, em particular, a famosa Carta encíclica 
“Rerum Novarum” do Papa Leão XIII, de 1891, em que se 
afirmava claramente que “é vergonhoso e desumano usar 
dos homens como vis instrumentos de lucro” e apelava 
para uma autêntica justiça social. 
 

“É bom que o 1º de maio continue vivo na esperança de 
um futuro melhor. Mas os problemas são tantos que tantas 
vezes nos perguntamos sobre o que podemos nós fazer? 
Podemos fazer muito! Os trabalhadores, os mais humildes, 
os explorados, os pobres e excluídos, podem fazer muito. O 
futuro da humanidade pode estar, em grande medida, nas 
nossas mãos, na nossa capacidade de organizar e promover 
alternativas criativas e também na nossa participação como 
protagonistas nos grandes processos de mudança nacio-
nais, regionais e mundiais. Seremos semeadores de espe-
rança e de mudança. Que Deus nos dê coragem, alegria, 
perseverança e paixão para continuar a semear. Acredita-
mos que, mais cedo ou mais tarde, vamos ver os frutos”.   

(LOC/MTC- Movimento de Trabalhadores Cristãos– Semanário Ecclesia)  

 



A PALAVRA DO SENHOR     
6º Domingo de Páscoa / C 

Leituras: Act 15, 1-2.22-29;  Sal. 66 (67)  
 Ap 21, 1014.22-23   Jo 14,23-29  

 

Todos experimentamos a necessidade de 
superar os formalismos religiosos para 
viver uma fé autêntica, que nos faça expe-
rimentar a beleza de uma relação com 
Deus. 

Diz o Concílio Vat. II: “Os cristãos, enquan-
to consagrados a Cristo e ungidos no Espíri-
to Santo, têm uma vocação admirável e são 
instruídos para que os frutos do Espírito se 
multipliquem neles cada vez mais abun-
dantemente. Pois todos os seus trabalhos, 
orações e empreendimentos apostólicos, a 
vida conjugal e familiar, o trabalho de cada 
dia… e até as próprias incomodidades da 
vida, suportadas com paciência, se tornam 
em outros tantos sacrifícios espirituais, 
agradáveis a Deus por Jesus Cristo” (LG, 34) 

O Evangelho nos transmite as palavras  de 
Jesus na última Ceia; palavras que preten-
dem orientar o coração dos discípulos para 
uma realidade maior; palavras que Jesus 
ouviu do Pai e que Ele manifestou aos 
homens para que, no mundo, aprendam a 
falar, a agir e a pensar conforme a lingua-
gem de Deus e a estabelecer uma relação 
de familiaridade com Ele. 

A primeira leitura oferece um critério que 
pode guiar os crentes de todos os tempos: 
Perante o surgir de um conflito, é funda-
mental deixar-se guiar pelo Espírito Santo. 

A segunda leitura, por meio da imagem da 
nova Jerusalém,  deixa entrever aos cris-
tãos, pecadores e peregrinos, a visão de 
Deus que pode transformar o mundo. 

ORAÇÃO DO DOMINGO 

Senhor Jesus: 

O amor de que Tu nos falas não é um 
simples sentimento, fruto de um 
momento ou de circunstâncias particula-
res, mas tem uma referência concreta: a 
tua Palavra, a Palavra que encontramos 
nos evangelhos, a Palavra que cura e 
renova, liberta e abre novos caminhos. 

Por meio dela, temos um guia seguro 
para manifestar-te o nosso amor através  
das tarefas quotidianas da nossa existên-
cia.  

Por meio dela, Tu nos dás a possibilidade 
de enfrentar o mal sem medo, e de 
construir a paz e a justiça com fidelidade 
e coragem. 

Graças a ela, podemos conhecer os teus 
caminhos e não nos deixaremos levar 
por propostas sedutoras, mas sem futu-
ro. Graças a ela, entramos numa comu-
nhão profunda contigo e com o Pai, e 
experimentamos a alegria de viver uma 
existência nova, no Espírito. Então, sere-
mos habitados por uma grande paz, que 
nos permitirá resistir a todas as dificul-
dades e a todos os medos.  (R. Laurita) 

DIA DA MÃE 
(Domingo 1º de Maio) 

O primeiro dia de Maio 
coincide com o Dia da Mãe. 
É uma efeméride que toca 
de perto a sensibilidade de 
todos nós. Na verdade, além 
de fazer memória das nos-
sas mães e das mães do 
mundo inteiro, não pode-
mos esquecer a situação 
difícil e interpeladora das 
mães e das famílias da nos-
sa sociedade. 
O Papa Francisco, na Exortação apostóli-
ca “A alegria do amor”, fala da família  
como “um bem de que a sociedade não 
pode prescindir, e que precisa de ser 
protegido e defendido contra toda a 
agressão”.  
A maternidade é a dimensão mais des-
lumbrante da vida de uma mulher; pois 
o extraordinário “génio feminino” apare-
ce em toda a sua grandeza e força no 
momento em que gera a vida. 

MAIO  

MÊS DE MARIA 
Ave Maria: Mãe de Jesus, 
o Salvador! Bendita entre 
todas as mulheres, pelo 
teu “Sim” generoso, pela 
tua fidelidade amorosa, 
pelo teu amor de Mãe. 

Ave Maria: Mãe da huma-
nidade, a quem cuidas e 
orientas nos caminhos do 
Bem e da Verdade. 

Ave Maria: Mãe da Igreja, fiel ao Espírito 
Santo, presença viva e acolhedora dos 
crentes, ensina-nos a acreditar e a 
semear no mundo a esperança. 

Ave Maria: Mãe de todos nós, em nos-
sas dores e aflições, sê a luz dos nossos 
passos e a alegria da nossa vida. 

Ave Maria: Mãe de Deus e Mãe nossa, 
Senhora da nossa vida, protege-nos com 
a tua mão bondosa 

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. A ilha é uma encruzilhada de culturas e povos, marcada por uma profunda 
fé na Igreja, que tem como ponto de referência os Cavaleiros da Ordem de Malta. 
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! 


