
REFLETIR A PALAVRA

O VI Domingo da Páscoa traz-nos, pela voz de Jesus, 
o convite cuja resposta definirá a amplitude dos 
horizontes que nos propomos alcançar. Amar o próximo, 
se necessário dando a própria vida, torna-nos mais 
parecidos com o Pai, vivendo assim de forma plena no 
Filho. Nos nossos tempos, tão ávidos de novidades, de 
desafios radicais que testem os limites da originalidade, 
a proposta da caridade – porque é esse o nome do amor 
que não se condiciona nem se mede -  surge como um 
sopro de liberdade absoluta, capaz de nos resgatar de 
todas as insatisfações e de nos direcionar para a medida 
maior do ser humano, a sua filiação e a sua missão: “Já 
não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que 
faz o seu senhor; mas chamo-vos amigos, porque vos dei 
a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai.”.  
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FOLHA DOMINICAL

AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
Dia 10/05-19h00 – Eucaristia pelo 82º Aniversário do Rio 
Ave Futebol Clube;
Dia 11/05 - 21h00 – Confissões - 3º ano da Catequese;
Dia 12/05 - 09h30 – Reunião do Clero Arciprestal;
Dia 12/05 - 21h30 – Oração Mariana – Igreja Matriz;
Dia 13/05 - 11h00 – Eucaristia Santa Casa da Misericórdia 
VC;
Dia 14/05 - 21h30 – Festa da Esperança – 5º ano da 
Catequese;
Dia 15/05 - 11h30 – Batismo na Igreja Matriz;
Dia 15/05 - 21h30 – Encontro Arciprestal da Pastoral Juvenil;
Dia 16/05 - 15h00 – Festa da Eucaristia – 3ºano da Catequese 
2020/2021.

CATEQUESE - Atendendo ao gradual processo de descon-
finamento que vivemos, a Igreja, com atenção aos sinais 
dos tempos, não pode deixar de participar nesse procedi-
mento, retomando as suas atividades pastorais no forma-
to presencial, cuidando, sempre, de todos pressupostos 
de segurança que permitam uma pastoral feliz e alicer-
çada na esperança.
Assim, em sinodalidade, consideramos pertinente a re-
toma da catequese paroquial em formato presencial, 
possibilitando-se a vivência das últimas sessões deste ano 
catequético de modo mais próximo, dando continuidade 
ao caminho já iniciado. Do mesmo modo, esta realidade 
permitirá, ainda, uma melhor preparação para o próximo 
ano de evangelização.  
Solicitamos e estimamos a oração de toda a comunidade 
paroquial pelos nossos catequizandos(as), catequistas, 
pais e encarregados de educação, por forma a vivermos 
este momento na unidade de um só coração e numa só 
alma!   

MÊS DE MARIA / ORAÇÃO MARIANA - Nos últimos anos, 
a nossa paróquia vem assinalando o mês de maio com a 
recitação do terço em horário noturno, congregando a 
comunidade em volta de Nossa Senhora, intercessora 
privilegiada junto de Jesus. Hoje, por certo não é menor 
a vontade de pedir este ou aquele auxílio para lidar com 
as dores do quotidiano, mas para não arriscarmos mais 
do que o necessário num contexto ainda incerto, não 
teremos a recitação do terço durante a noite - mantemos 
o horário comum, antes da eucaristia das 19h00. Assim, 
além de podermos redescobrir a recitação do terço na 
Igreja doméstica, encontrar-nos-emos na Igreja Matriz 
nos dias 12 e 31 de maio, celebrando em família de famílias 
a nossa fé em Cristo, com o amparo materno de Maria.

OFERTÓRIO PARA MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - No 
próximo dia 16 de maio celebra-se mais um Dia Mundial 
das Comunicações Sociais. Todos os ofertórios paroquiais 
revertem para os Meios de Comunicação Social. Apelamos 
à colaboração de todos os paroquianos.

TERÇO – Dia 11: Cândida Machado; Dia 12: Almerinda 
Barbosa; Dia 13: Lucília Lima; Dia 14: Zinha Samuel; Dia 15: 
Rui Maia; Dia 16: Movimento Carismático.

DESTAQUE
                                                                                                                                    

A Igreja Católica portuguesa celebra entre 9 e 16 de maio a Semana da Vida 
de 2021. O tema da edição deste ano é ‘A vida que nos toca, a vida que 
sempre cuidamos’.
A Semana da Vida deste ano desafia os católicos portugueses a não perder 
tempo na vida, mas a gastá-lo “uns com os outros”, a “cuidar” da casa co-
mum, da vida que nasce, a “cuidar e educar os filhos”, a cuidar dos jovens, 
dos idosos e da família.
Para o Departamento Nacional da Pastoral Familiar, “celebrar a Semana da 
Vida é não ficarmos confinados a alguns dias, mas um caminho que se abre 
a que sejamos capazes de não ficarmos estagnados, mas a encetarmos um 
caminho feito de entusiasmo e alegria, onde a rotina dá lugar à surpresa, 
onde o lamento dá lugar à esperança, onde a coragem é mais forte que 
o desânimo, onde o encontro quebra a solidão, onde o tocar a vida nos 
conduz ao cuidado”.
O Pastoral Familiar nacional lembra também que, “no contexto de pan-
demia que temos vivido, a nossa vida foi marcada por tantas privações e 
dificuldades, veio mostrar-nos de forma mais clara a nossa fragilidade, mas 
por outro, conduziu-nos a saborear a vida como um bem tão precioso”.
“Foi-nos possível redescobrir o sentido da família, onde a vida acontece, a 
valorizarmos a importância dos amigos, quando tantas crianças e jovens 
se viram privados de se encontrarem, o lugar dos idosos na família e na so-
ciedade, marcados por uma profunda solidão, mas no qual fomos sentindo 
a necessidade e o valor do encontro”, lê-se na introdução do guião que vai 
orientar a celebração.
O Departamento Nacional da Pastoral Familiar publicou um guião com 
diversas sugestões de oração, propostas culturais e de ação para cada 
dia, dinamizando ainda webinars com os departamentos diocesanos, uma 
conferência com D. António Couto, bispo de Lamego, e partilhando vídeos 
com testemunhos.
Cada dia da Semana da Vida 2021 vai começar com um vídeo de introdução 
ao tema específico do dia, por D. José Tolentino Mendonça, cardeal e poe-
ta português. A semana termina com uma Eucaristia presidida por D. José 
Traquina, bispo de Santarém.

Fonte: https://www.diocese-braga.pt/noticia/1/28818

Ali não havia electricidade 
(Poesias de Álvaro de Campos. Fernando Pessoa. Lisboa: Ática, 1944 (imp. 1993): 69.)

Pode ler estas e outras notícias com maior desenvolvimento no sítio 
da Paróquia em www.paroquiadeviladoconde.pt

Telf 252 640 810 | paroquiaviladoconde@arquidiocese-braga.pt

Zona Industrial de Alto de Pêga, Pavilhão 15, apartado 20, 4481-909 Vila do Conde
Telf 252 640 450 | Tlm 966 345 355 | geral@tipografiadoave.pt | www.tipografiadoave.pt

https://dnpf.pt/programa-guiao/
http://www.paroquiadeviladoconde.pt
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Nesta leitura contam-se 
os primeiros frutos da 
pregação do Evangelho 
entre os pagãos. A con-
versão e o batismo do 
oficial do exército ro-
mano, de nome Corné-
lio, fez compreender aos 
primeiros cristãos, e par-
ticularmente ao próprio 

S. Pedro, que a graça de Jesus Cristo, anunciada no Evangel-
ho, se destina a todos os homens, porque Deus a todos quer 
chamar à fé e à conversão.    

LEITURA I Actos 10, 25-26.34-35.44-48    
«O Espírito Santo difundia-se também sobre os pagãos»       

Deus é amor. Ele rev-
elou-Se como tal, princi-
palmente ao dar-nos o 
seu Filho, Jesus, como 
nosso Salvador. A Igreja, 
que é o corpo de Jesus e 
a sua presença sobre a 
terra, tem como lei fun-
damental a lei do amor; 
tendo amor uns aos out-

ros, os cristãos manifestam em si a própria vida de Deus, ao 
mesmo tempo que a comunicam.  
 

EVANGELHO Jo 15, 9-17        
«Ninguém tem maior amor 

do que aquele que dá a vida pelos amigos» 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO 
SEGUNDO SÃO JOÃO     

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Assim 
como o Pai Me amou, também Eu vos amei. Permanecei 
no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, 
permanecereis no meu amor, assim como Eu tenho 
guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no 
seu amor. Disse-vos estas coisas, para que a minha alegria 
esteja em vós e a vossa alegria seja completa. É este o 
meu mandamento: que vos ameis uns aos outros, como 
Eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que 
dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes 
o que Eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o 
servo não sabe o que faz o seu senhor; mas chamo-vos 
amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu 
Pai. Não fostes vós que Me escolhestes; fui Eu que vos 
escolhi e destinei, para que vades e deis fruto e o vosso 
fruto permaneça. E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai 
em meu nome, Ele vo-lo concederá. O que vos mando é 
que vos ameis uns aos outros».      

Palavra da salvação.

A revelação última de 
Deus ao homem é a de 
que Ele é amor. E o tes-
temunho de que é assim 
é o facto de Ele nos ter 
enviado o seu Filho, para 
que, por Ele, nos tornás-
semos filhos de Deus. 
Nesta fraternidade divi-
na só o amor pode ser o 

móbil de toda a atividade entre os irmãos.  

LEITURA II 1 Jo 4, 7-10          
«Deus é amor»   

ALELUIA  Jo 14, 23        

Refrão: Aleluia. Repete-se

Se alguém Me ama, guardará a minha palavra. 
Meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada. 

 
    Refrão

LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA DE SÃO JOÃO       

Caríssimos: Amemo-nos uns aos outros, porque o amor 
vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e 
conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, 
porque Deus é amor. Assim se manifestou o amor de 
Deus para connosco: Deus enviou ao mundo o seu Filho 
Unigénito, para que vivamos por Ele. Nisto consiste o 
amor: não fomos nós que amámos a Deus, mas foi Ele que 
nos amou e enviou o seu Filho como vítima de expiação 
pelos nossos pecados.      

Palavra do Senhor.

LEITURA DOS ACTOS DOS APÓSTOLOS 

Naqueles dias, Pedro chegou a casa de Cornélio. Este 
veio-lhe ao encontro e prostrou-se a seus pés. Mas Pedro 
levantou-o, dizendo: «Levanta-te, que eu também sou 
um simples homem». Pedro disse-lhe ainda: «Na verdade, 
eu reconheço que Deus não faz aceção de pessoas, mas, 
em qualquer nação, aquele que O teme e pratica a justiça 
é-Lhe agradável». Ainda Pedro falava, quando o Espírito 
desceu sobre todos os que estavam a ouvir a palavra. 
E todos os fiéis convertidos do judaísmo, que tinham 
vindo com Pedro, ficaram maravilhados ao verem que o 
Espírito Santo se difundia também sobre os gentios, pois 
ouviam-nos falar em diversas línguas e glorificar a Deus. 
Pedro então declarou: «Poderá alguém recusar a água do 
Batismo aos que receberam o Espírito Santo, como nós?». 
E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. 
Então, pediram-Lhe que ficasse alguns dias com eles.       

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL   
Salmo 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4 (R. cf. 2b)   

Refrão: O Senhor manifestou a salvação 
a todos os povos.                                                               Repete-se

Cantai ao Senhor um cântico novo 
pelas maravilhas que Ele operou. 
A sua mão e o seu santo braço 
Lhe deram a vitória.                                                         Refrão 

O Senhor deu a conhecer a salvação, 
revelou aos olhos das nações a sua justiça. 
Recordou-Se da sua bondade e fidelidade 
em favor da casa de Israel.                                             Refrão 

  


