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LEITURA I: 
ACT 9,26-31

SALMO 
21 (22)

REFRÃO: EU 
VOS LOUVO, 
SENHOR, NA 
ASSEMBLEIA 
DOS JUSTOS.

LEITURA II
1 JO 3,18-24

EVANGELHO SEGUNDO S. JOAO 15, 1-8

COMENTÁRIO AO EVANGELHO

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: «Eu sou a verdadeira vide 
e meu Pai é o agricultor. Ele corta todo 
o ramo que está em Mim e não dá fruto 
e limpa todo aquele que dá fruto, para 
que dê ainda mais fruto. Vós já estais 
limpos, por causa da palavra que vos 
anunciei. Permanecei em Mim e Eu 
permanecerei em vós. Como o ramo 
não pode dar fruto por si mesmo, se 
não permanecer na videira, assim 
também vós, se não permanecerdes 
em Mim. Eu sou a videira, vós sois 

os ramos. Se alguém permanece em 
Mim e Eu nele, esse dá muito fruto, 
porque sem Mim nada podeis fazer. 
Se alguém não permanece em Mim, 
será lançado fora, como o ramo, e 
secará. Esses ramos, apanham-nos, 
lançam-nos ao fogo e eles ardem. Se 
permanecerdes em Mim e as minhas 
palavras permanecerem em vós, 
pedireis o que quiserdes e ser-vos-á 
concedido. A glória de meu Pai é que 
deis muito fruto. Então vos tornareis 
meus discípulos».

DO

Diácono José

A imagem da videira tem forte 
tradição na história do Povo de Israel 
com Deus. Desde sempre se associou a 
videira e a vinha a este povo, cuidada 
pelo Agricultor, o Senhor das vinha. 
Videiras nem sempre fecundas, 
muitas vezes estéreis e secas. Mas 
o Agricultor nunca desiste de fazer 
frutificar esta vinha. Ao enviar a 
verdadeira Vide que reparte a sua 
seiva ( o Seu sangue) para alimentar os 

ramos que sem ela morreriam, Deus 
quer dar-nos finalmente a definitiva 
oportunidade de darmos fruto e fruto 
em abundância. Hoje, como ontem, 
esta dádiva é desafio para cada um 
de nós, RAMO, para permanecermos 
n’Ele, isto é, estar em comunhão, 
seguir, participar, viver como Jesus. 
Só assim, seremos seus discípulos, 
como o Senhor nos declara.
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4 DE MAIO — TER
Reunião do Secretariado Catequese

19h30

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



O Papa Francisco destacou a 
importância da meditação, que 
significa encontrar-se com Jesus 
Cristo, assinalando, no ciclo de 
catequeses semanais dedicado à 
oração, que não há “meditação 
cristã sem o Espírito Santo”.
“Se uma experiência de oração 
nos dá paz interior, autodomínio 
ou lucidez, esses resultados são 
efeitos colaterais da graça da 
oração cristã, que é o encontro 
com Jesus. Meditar é ir ao 
encontro com Jesus dentro de 
nós”, disse, na audiência geral de 
quarta-feira.
O Papa explicou que o cristão 
quando reza “não procura o 
núcleo mais profundo” do seu 
eu, e que a oração do cristão “é, 
antes de mais, um encontro com 
o outro, com ‘O’ maiúsculo, com 
o transcendente, com Deus”.
Francisco assinalou que “não há 
meditação cristã sem o Espírito 
Santo” e que são muitos os 
métodos – alguns enfatizam a 
dimensão intelectual, outros 
a afetiva e emocional – mas 
“todos são importantes e 
dignos” porque podem ajudar a 
experiência da fé.
“Devemos lembrar sempre que 
o método é o caminho, não uma 
meta; Os métodos de meditação 
são estradas para chegar ao 

encontro com Jesus Cristo mas 
se para no meio da estrada e 
olha para a estrada, nunca vai 
encontrar Jesus. A estrada é para 
levar a Jesus”, explicou.
O Papa observou que existe uma 
prática meditativa em quase todas 
as religiões e as pessoas precisam 
“meditar, refletir”, de se encontrar, 
e referiu que no “voraz mundo 
ocidental”, as pessoas procuram 
a meditação porque representa 
“uma barreira contra o stress 
diário e o vazio”.
“Não somos obrigados a correr 
o tempo todo, possuímos uma 
vida interior que não pode ser 
espezinhada, meditar é uma 
necessidade de todos; Meditar 
assemelha-se a parar para 
respirar”, desenvolveu.
“Queridos irmãos e irmãs, a 
graça da oração torna cada 
momento da vida terrena de Jesus 
contemporâneo. Esforçai-vos por 
encontrar, no meio das atividades 
diárias, um tempo reservado para 
contemplar os mistérios da vida 
de Jesus, de modo que a fé seja 
confirmada, a esperança reforçada 
e a caridade inflamada. Deus vos 
abençoe”.

APONTAMENTO
DA SEMANA

Permanecer. Hoje, permanecer é um sinal de 
fraqueza, de incapacidade, de retrocesso; nada do 

que é constante, moroso, permanente ou fixo nos 
atrai. Porém, o convite evangélico a permanecer, não 

nos priva nem restringe, antes serve o modo como 
a nossa identidade se forma, afirma e fortalece, e 

enquanto se demora nessa arte, resulta dessa ligação 
uma fecundidade inesperada que torna credível, 
e portanto atrativa, aquela adesão. Permanecer, 

porque mais do que afirmar, importa confirmar 
pessoalmente a fé da Igreja.

QUANDO ACONTECEU A PRIMEIRA EDIÇÃO DA JORNADA 
MUNDIAL DA JUVENTUDE (JMJ)?

A primeira edição da Jornada Mundial da 
Juventude  realizou-se na cidade de Roma 
em 1986. Desde então a JMJ tem-se 
evidenciado como um laboratório de fé, um 

lugar de nascimento de vocações ao matrimónio e à 
vida Consagrada e um instrumento de evangelização e 
transformação da Igreja. 

PALAVRAS COM ESPÍRITO
Comunhão

É próprio do amor unir aqueles que se amam. O amor mais puro e 
santo é a essência da comunidade de amor que é a Santíssima e 
Eterna Trindade. E pelo mesmo amor foram criados todos os seres 
livres – anjos e homens – para que essa comunhão fosse alargada 
a uma multidão de seres que, não tendo em si mesmos a razão 
da sua felicidade, mas recebendo-a d’Aquele que os criou e amou, 
pudessem viver a eterna alegria de ser fruto de uma iniciativa 
gratuita de amor e bênção. A ruptura dessa comunhão é introduzida 
no mundo pelo pecado, que semeia a inimizade e a violência. Para 
nos devolver à comunhão, depois da graça da criação, Deus oferece-
nos a redenção, fruto da sua Páscoa. Por meio dela, através do 
Baptismo, dos outros sacramentos e da acção multiforme da graça, 
o Senhor volta a unir-nos a Si, como os membros ao corpo (1 Cor 
12), como os ramos à videira (Jo 15). Somos inseridos, assim, na 
Comunhão dos Santos, unidos “no amor de Deus que foi derramado 
nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado” (Rom 5, 
5).

Padre João

MILONGA E CRAVAS
Campos de Fé(rias) das Paróquias de Cascais e Estoril

Temos notícias das boas! 
A Paróquia do Estoril e toda a equipa organizadora 
dos campos de férias estão a trabalhar para que 
este ano haja os tão desejados MILONGA E CRAVAS. 
Todos temos saudades: vocês e nós.

Datas dos campos: 16 a 21 de Agosto de 2021
Idades Milonga: entre os 12 - 14 anos (feitos em 
2021)
Idades Cravas: entre os 15 - 17 anos (feitos em 
2021)
Abertura das Inscrições: 27 de Maio, às 16h

ATENÇÃO: Tendo em conta a situação pandémica, 
a equipa organizadora cumprirá  escrupulosamente 
as deliberações das autoridades (tanto civis 
como eclesiásticas) relacionadas com a Covid-19, 
mesmo que tal implique a adoção de medidas 
extraordinárias, inclusive o cancelamento dos 
campos.


