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VI DOMINGO DA 
PÁSCOA 

LEITURA I: 
ACT 10,25-

26.34-35.44-48

SALMO 
97 (98) 

REFRÃO: 
O SENHOR 

MANIFESTOU 
A SALVAÇÃO 
A TODOS OS 

POVOS.

LEITURA II
1 JO 4,7-10

EVANGELHO SEGUNDO S. JOÃO 15, 9-17

COMENTÁRIO AO EVANGELHO

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».

DO

In Dehonianos

A liturgia do 6º Domingo da Páscoa 
convida-nos a contemplar o amor de 
Deus, manifestado na pessoa, nos gestos 
e nas palavras de Jesus e dia a dia tornado 
presente na vida dos homens por acção dos 
discípulos de Jesus. | A segunda leitura 
apresenta uma das mais profundas e 
completas definições de Deus: “Deus é 
amor”. A vinda de Jesus ao encontro dos 
homens e a sua morte na cruz revelam a 
grandeza do amor de Deus pelos homens. 
Ser “filho de Deus” e “conhecer a Deus” é 
deixar-se envolver por este dinamismo de 
amor e amar os irmãos. | No Evangelho, 
Jesus define as coordenadas do “caminho” 
que os seus discípulos devem percorrer, ao 

longo da sua marcha pela história... Eles 
são os “amigos” a quem Jesus revelou o 
amor do Pai; a sua missão é testemunhar o 
amor de Deus no meio dos homens. Através 
desse testemunho, concretiza-se o projecto 
salvador de Deus e nasce o Homem Novo. 
| A primeira leitura afirma que essa 
salvação oferecida por Deus através de 
Jesus Cristo, e levada ao mundo pelos 
discípulos, se destina a todos os homens e 
mulheres, sem excepção. Para Deus, o que 
é decisivo não é a pertença a uma raça ou 
a um determinado grupo social, mas sim a 
disponibilidade para acolher a oferta que 
Ele faz.
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13 DE MAIO — QUI
Reunião Pais 3º ano

Igreja Sra. Boa Nova
21h30

15 DE MAIO —  SÁB
Festa do Perdão

14h30 - 18h30

15 DE MAIO —  SÁB
Congresso Diocesano da Pastoral 

Sócio Caritativa 
Centro Paroquial de Torres 

Vedras

HORÁRIO GERAL PARÓQUIA
ACOLHIMENTO E CARTÓRIO 

2ª a 6ª — 10h › 12h / 16h › 18h 
SAB — 10h › 11h

CONFISSÕES
IGREJA DE STO. ANTÓNIO 

2ª a SÁB — 10h › 11h 

IGREJA SRA. BOA NOVA
2ª a 6ª — 18h30 › 19h

MISSAS
DOMINGO

IGREJA DE STO. ANTÓNIO - 8h 
IGREJA SRA. BOA NOVA - 10h, 11h30, 

13h, 18h, 19h15 
SÁBADO

IGREJA DE STO. ANTÓNIO - 9h30
IGREJA SRA. BOA NOVA - 19h (ves-

pertina)
 SEG A SEX

IGREJA DE STO. ANTÓNIO - 9h30
IGREJA SRA. BOA NOVA - 19h

do homem é a vida plena em Deus. Para esse horizonte aponta 
também o âmago do pedido da comunhão reparadora nos primeiros 
sábados. Esses sabath, dias consagrados ao encontro com Deus, 
são imagem de uma vida toda a ele consagrada. | No final, tudo é 
«Graça e Misericórdia». O mistério da comunhão trinitária, luz que 
perpassa todo o acontecimento de Fátima, revela-se, ainda uma vez, 
para recordar que o Coração compassivo de Deus se faz dom. Que 
o testemunho frágil de três crianças de uma aldeia remota da Serra 
d’Aire promova, até aos confins da terra, o encontro com essa luz do 
coração misericordioso de Deus é apenas sinal, confirmado também 
na Cova da Iria, de que a história definitiva se constrói com a força de 
Deus operando na disponibilidade dos humildes.
In Santuário de Fátima website

QUAL O PROPÓSITO DA JORNADA MUNDIAL DA 

JUVENTUDE (JMJ)?

A JMJ visa proporcionar a todos os participantes uma experiência de 

Igreja Universal, fomentando o encontro pessoal com Jesus Cristo. É 

um novo impulso à fé, à esperança e à caridade de toda a comunidade 

do país de acolhimento. Tendo os jovens como protagonistas, a 

Jornada Mundial da Juventude procura também promover a paz, a 

união e a fraternidade entre os povos e as nações de todo o mundo. 

  FESTA DA FAMÍLIA 
Caso faça este ano 10, 25, 50, 60 ou mais anos de casados 
inscreva-se em http://familia.patriarcado-lisboa.pt para 
receber um Diploma com a Bênção Jubilar do Cardeal 
Patriarca! O formulário só estará disponível até dia 15 de 
maio. Em breve informamos a data de entrega do diploma.



na esperança, como graça e 
misericórdia. | «Não temais. Sou 
o Anjo da Paz. Orai comigo.» | É 
com um convite à confiança que se 
inaugura o acontecimento de Fátima. 
Percursor da presença da luz de Deus 
que dissipa o medo, o Anjo anuncia-
se por três vezes aos videntes, 
em 1916, com uma convocação à 
adoração, atitude fundamental que 
os há de predispor para acolher 
os desígnios da misericórdia do 
Altíssimo. É esta convocação ao 
silêncio habitado pela presença 
transbordante do Deus Vivo que se 
vê espelhada na oração que o Anjo 
ensina às três crianças: Meu Deus, 
eu creio, adoro, espero e amo-vos. | 
Prostrados por terra, em adoração, os 
pequenos pastores compreendem que 
ali se inaugura uma vida renovada. 
Da humildade da prostração de toda 
a sua existência em adoração há de 
brotar o dom confiante da fé de quem 
se faz discípulo, a esperança de quem 
se sabe acompanhado na intimidade 
da amizade com Deus, e o amor 
como resposta ao amor inaugural 
de Deus, que frutifica no cuidado 
pelos outros, particularmente pelos 
que se colocam à margem do amor, 
pelos que «não crêem, não adoram, 
não esperam e não amam». | Ao 
receberem do Anjo a Eucaristia, 
os pastorinhos vêem confirmada a 
sua vocação a uma vida eucarística, 
a uma vida feita dom a Deus pelos 
demais. Acolhendo, pela adoração, 
a graça da amizade com Deus, são 
comprometidos, pelo sacrifício 
eucarístico, com a oferta total das 
suas vidas. | «Quereis oferecer-
vos a Deus?» | Em maio de 1917, a 
Senhora cheia de graça anuncia-se 
transbordando a luz de Deus, na 
qual os videntes se reveem «mais 

claramente que nos vemos no melhor 
dos espelhos». Na experiência 
mistagógica da luz que emana das 
mãos da Senhora, os pequenos 
pastores são preenchidos por uma 
presença que se grava indelevelmente 
no seu íntimo e os sagra testemunhas 
proféticas da misericórdia de 
Deus que, desde o fim da história, 
ilumina o enredo do drama humano. 
| O segredo que em Fátima se 
dá é precisamente revelação do 
mistério humano à luz de Deus. 
Nas imagens que se sucedem no 
olhar de Jacinta, Francisco e Lúcia, 
oferece-se a síntese do drama difícil 
da liberdade humana. A visão do 
inferno é memorial de que a história 
se abre sobre outros horizontes, 
mais definitivos do que o imediato, 
e que Deus anseia tanto por esse 
encontro escatológico em que a 
pessoa é recuperada para o amor 
quanto preza a sua liberdade. Assim 
também, a visão da Igreja mártir – 
que, encabeçada pelo bispo vestido 
de branco, atravessa as ruínas da 
grande cidade, carregando o seu 
sofrimento e a sua oração, para se 
prostrar, por fim, diante da Cruz – 
evoca uma história humana sufocada 
nas ruínas dos seus confrontos e 
dos seus egoísmos, e uma Igreja 
que carrega essas ruínas, qual via 
crucis, para se entregar finalmente a 
Deus em dom total, diante da Cruz 
– símbolo do dom total do próprio 
Deus. Essa Igreja é semente de um 
outro jeito de vida cheio de graça, 
à imagem do Coração Imaculado 
de Maria. O coração daquele que se 
consagra a Deus é imaculado pela sua 
misericórdia e, por ela, ungido em 
missão. O segredo que em Fátima se 
dá é revelação da confiança de que, 
por fim, este Coração Imaculado 

APONTAMENTO
DA SEMANA

Só podemos aderir ao maior mandamento da Lei 
porque Deus nos amou primeiro. Só a  certeza, 

ou seja, a experiência deste amor desmesurado e 
eterno que nos comove nas entranhas, emaravilha 

e cumula, nos revela a beleza do amor que somos 
chamados a viver. Porque o amor não é um 

sentimento ou capacidade moral, é um dom: “a 
identidade entre humanidade e fé”, como diz Dante 

no Hino à Virgem; uma luz que triunfa sobre o medo, 
a dor, o mal, explica tudo e resolve tudo, transborda 

de beleza, uma beleza sublime, redentora. 

Frutos

É frequente no Novo Testamento a referência aos frutos. São usados 
como imagem do que nasce da nossa vontade, ou seja, as nossas acções. 
Como os frutos, também as nossas acções podem ser boas ou más e, 
como pelos frutos se pode conhecer a árvore, também o que nos vai na 
vontade se conhece pelas nossas acções. São Paulo fala-nos ainda dos 
frutos do Espírito Santo: “amor, alegria, paz, paciência, …” (Gal 5, 22-23), 
próprios de quem acolhe a acção do Espírito em si. O contrário, diz, são 
as obras da carne (Gal 5, 19-21), próprias de quem rejeita o Espírito de 
Deus e vive para si próprio. O santo previne: “os que praticarem tais coisas 
não herdarão o Reino de Deus” (Gal 5, 21). Também Jesus, na parábola 
da figueira (Lc 13, 6-9), fala da importância de dar fruto e da condenação 
de quem não o der. A nossa vida é chamada a dar bom fruto e, assim, a 
glorificar o Pai (Jo 15, 8), fonte de todos os dons. Pela acção do Espírito 
Santo, dom que devemos pedir, poderemos dar bom fruto e ter a vida em 
abundância, como uma árvore cheia de frutos.

Padre João

cheio de graça triunfará. | O jeito 
crente do Coração Imaculado 
oferece-se como oração e como 
sacrifício.
A Senhora do Rosário convoca 
insistentemente os videntes à 
oração, esse lugar de encontro em 
que se enraizará a sua intimidade 
com Deus. Os traços concretos 
da oração pedida em Fátima 
são os do rosário, recordado 
pela Senhora em cada uma 
das seis aparições, sob o signo 
da urgência. Nesta pedagogia 
humilde da fé orante, o crente é 
convocado a acolher os mistérios 
do dom maior do Cristo no seu 
coração e a deixar-se interpelar 
pelo seu amor que redime as 
feridas da liberdade humana. 
Que o rosário seja apontado 
como caminho para a paz é 
sinal de que o acolhimento do 
Verbo enche de graça o coração 
humano, cativo do egoísmo e da 
violência, e pacifica a história 
com a coragem dos humildes. | A 
intimidade com Deus transforma 
a vida em sacrifício pelos irmãos, 
particularmente aqueles sobre 
quem recai o olhar compassivo 
de Deus. O dom de si, eis o que 
significa o sacrifício. Amado como 
filho, o coração humano renova-
se à imagem do Pai e assume toda 
a sua paixão pela humanidade. 
Face aos dramas do mundo, a 
liberdade centrada em Deus 
implica-se nos seus desígnios de 
misericórdia que abarcam cada 
mulher, cada homem, na missão 
reconciliadora do Filho de reunir 
a todos num só redil (Jo 10,16). 
Na gramática difícil do sacrifício, 
a vida é corajosamente assumida 

na sua verdade e a liberdade é 
polida para o dom de si.
Como que na transparência 
deste dom de si pelos outros, 
brota o convite à consolação 
do Deus de toda a consolação 
(2Cor 1,3). No desconcerto 
deste convite se manifesta a 
verdadeira amizade com Deus. 
O olhar do íntimo de Deus 
encontra a sua tristeza face aos 
vazios de amor dos dramas 
da história e das liberdades 
humanas, e deixa-se comover, 
para logo desejar consolar 
o próprio Deus. | No último 
encontro com a Senhora 
do Rosário, em outubro, a 
esperança na promessa do 
triunfo do Coração cheio de 
graça é selada com a bênção do 
Cristo. «Graça e Misericórdia.»
O acontecimento de Fátima 
transborda as fronteiras 
da Cova da Iria. A palavra 
conclusiva deste acontecimento 
é oferecida em Pontevedra e 
Tuy à vidente Lúcia, entre 1925 
e 1929. O Coração Imaculado 
de Maria, que se oferecera já 
como «refúgio e caminho que 
conduz até Deus», dá-se, ainda 
uma vez, como regaço materno 
disposto a acolher os dramas 
da história dos homens e dos 
homens da história que a ele 
se consagrem e para os confiar 
ao Coração misericordioso de 
Deus. O Coração da Imaculada 
figura a vocação de cada 
mulher, de cada homem, 
desde sempre sonhados para 
a graça. A consagração a este 
Coração cheio de graça afirma 
a certeza de que a vocação 

Mensagem de Fátima
«Quereis oferecer-vos a Deus?»
Fátima acontece como uma irrupção da luz de Deus nas sombras 
da história humana. Na alvorada do século XX, ecoou, na aridez da 
Cova da Iria, a promessa da misericórdia, recordando a um mundo 
entrincheirado em conflitos e sôfrego de uma palavra de esperança 
a boa nova do evangelho, a boa notícia de um encontro prometido 


