
1ª leitura (Act 14, 21b-27)  
«Contaram à Igreja 

 tudo o que Deus tinha feito com eles»  
          Terminada a primeira viagem missionária, através 
do sudoeste da Ásia menor, Paulo regressa a Antio-
quia, visitando, pelo caminho, as comunidades nas-
cidas do seu trabalho, sob a acção do Espírito San-
to. Como o anúncio da salvação lhes havia sido já 
dirigido, o Apóstolo, sem deixar de pregar a palavra, 
preocupa-se, sobretudo, em consolidar as jovens 
comunidades, preparando-as para suportarem as 
tribulações. Ao mesmo tempo, S. Paulo organiza 
hierarquicamente a Igreja, pondo à sua frente os 
anciãos (presbíteros) escolhidos, não pela comuni-
dade, como se fazia entre os judeus dispersos no 
mundo pagão, mas directamente por ele. Assim se 
manifestava a colegialidade. Assim se asseguravam 
as relações entre a Igreja local e a universal.  
 

Salmo responsorial (Salmo 144 (145)) 
«Louvarei para sempre o vosso nome,  

Senhor, meu Deus e meu Rei.» 
2ª leitura (Ap 21, 1-5a) 

«Deus enxugará  
todas as lágrimas dos seus olhos»  

          A Ressurreição de Jesus não eliminou, totalmen-
te, o mal, que continua a estar presente na nossa 
vida. Contudo (e é esta a grande mensagem que o 
Apocalipse nos transmite), a humanidade conhece-
rá, um dia, em Cristo, a vitória plena e definitiva 
sobre o mal. O fim dos tempos, com efeito, não será 
uma destruição, mas uma transformação. Nesse dia 
das núpcias definitivas com o Seu Criador, a huma-
nidade resplandecerá com a mesma juventude de 
Deus. O próprio mundo material, enobrecido pelo 
trabalho do homem, será transformado. Será então 
que a obra da nova criação, iniciada na manhã de 
Páscoa, atingirá a sua plenitude e Jesus entregará 
ao Pai os homens, chamados para a glória eterna, 
em Cristo (I Ped. 5, 10).  

Evangelho (Jo 13, 31-33a. 34-35)  
«Dou-vos um mandamento novo:  
que vos ameis uns aos outros»  

                   Aos discípulos, que não podem ainda segui-l’O 
na Sua glória, Jesus entrega-lhes, como Seu testa-
mento espiritual, o mandamento novo: amar os ho-
mens, nossos irmãos, como Ele os amou, até ao 
amor do inimigo, até ao dom da vida, até às últimas 
consequências. Este amor não é uma simples nor-
ma legal. É uma espécie de instituição 
«sacramental», pela qual se assegura, continuamen-
te a presença de Jesus no meio de nós. Vivido em 
realidade, é o mesmo amor do Pai, encarnado em 
Jesus, que através de nós se comunica aos ho-
mens. É este amor que torna a Igreja, esta «nova» 
comunidade de Deus com os homens, uma comuni-
dade distinta de todas as comunidades humanas e 
um sinal do «mundo novo», onde só se fala uma 
linguagem – a do amor.  

 
A NOVIDADE DO AMOR SEM MEDIDA 

        
            Jesus deixa em testamento à comunidade o 
mandamento novo — "...amai-vos uns aos outros... ". 
É uma síntese da vida de Jesus e o estatuto da 
comunidade cristã  
          O amor mútuo é sinal da presença de Jesus na 
comunidade cristã Jesus continua a Sua presença e 
a Sua ação no amor mútuo dos discípulos. É o dis-
tintivo do verdadeiro cristão: "...Nisto conhecerão 
todos que sois meus discípulos.. ".  
          A novidade deste mandamento está na medida do 
amor a viver pelos discípulos de Cristo: "como Eu 
vos amei". O amor de que Jesus fala é o amor que 
acolhe, que se faz serviço, que respeita a dignidade 
e a liberdade do outro, que não discrimina nem mar-
ginaliza, que se faz dom total (até à morte) para que 
o outro tenha mais vida  
          É este o amor que vivemos e que partilhamos? A 
comunidade cristã tem de ser a alternativa à visão 
dominante no mundo, que continua baseada na 
competição, no poder do dinheiro, mesmo à custa 
das lágrimas dos pobres, das angústias e do sangue 
dos humildes. Ela deve testemunhar, com gestos 
concretos, o amor de Deus. É esse o nosso teste-
munho de comunidade cristã?  
          Para ser discípulo de Jesus, o decisivo não é a 
doutrina a que se adere, nem as leis que se obser-
vam ou os ritos que se celebram. Tudo isso depen-
de e decorre do essencial: ser, pelo amor mútuo, um 
sinal vivo do Deus que ama Qual é a nossa religião? 
A religião apenas dos dogmas, das leis, das exigên-
cias, dos ritos externos? Ou a religião do amor, sem 
o qual lado é nada?  
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V Domingo da Páscoa (dia 19): Ig. Matriz (16h00): 
Celebração do dia do doente e do Vicentinho. 
Seguindo-se um lanche no salão. / Ig. Matriz 
(18h30): Celebração do “Mês de Maria”.  
 
Terça-feira (dia 21): Salão paroquial (18h30): En-
contro importante com todas as crianças e ado-
lescentes que vão fazer a Primeira Comunhão e 
Profissão de Fé. Os seus pais e padrinhos tam-
bém têm de estar presentes.  
 
Depois da Eucaristia: Ensaio do coro paroquial. 
 
Quarta-feira (dia 22): Capela de Lantemil e Cape-
la de Bairros (18h30-19h30): Confissões. 
 
Quinta-feira (dia 23): Salão paroquial / Igreja 
(18h30): Encontro de preparação com todas as 
crianças e adolescentes que vão fazer a Profissão 
de Fé (6º ano) e a 1ª Comunhão (3ª ano). 
 
Sexta-feira (dia 24): Ig. Matriz (das 18h30-19h30): 
Sacramento da Reconciliação - Confissões.  
 
Sábado (dia 25): Ig. Matriz (16h30): Eucaristia da 
Catequese com a Festa da Palavra (4º ano). 
                             Ig. Matriz (20h00): “Mês de Ma-
ria” seguido de eucaristia dominical. Nesta euca-
ristia faremos a Bênção dos Estudantes. Todos os 
estudantes desde o 5º ano do ciclo até à universi-
dade são convidados a estarem presentes nesta 
celebração onde será dada uma bênção para o 
seu percurso académico. Os universitários podem 
vir trajados e os finalistas tragam as suas pastas. 
 
VI Domingo (dia 26): São Gens de Cidai (depois 
da eucaristia das 17h30): Dia das Rogações e 
Bênção - procissão até à imagem da Senhora da 
Alegria e bênção dos campos, das sementeiras, 
frutos da terra e animais. (estamos todos convida-
dos para esta bênção na nossa paróquia, especi-
almente os lavradores e os membros da Comis-
são da Srª da Alegria e S. Gens). 
                                                                                                            Igreja Matriz (19h30): 
Celebração do “Mês de Maria”.  
 
Encerramento do “Mês de Maria” (31 de Maio): 
Saída da procissão de velas junto da Imagem da 
Senhora e vai pela Rua do Padrão, Rua Manuel 
Portela e Rua Blandina Sampaio até á Igreja. 
Pedimos a vossa colaboração e compreensão. 

  Visita aos doentes e bênçãos de casas: o Sr. 
Abade ainda continua a fazer a  sua visita aos 
doentes, levando-lhes conforto espiritual e a bên-
ção de Deus.  
 
Eleições Europeias: Nas próximas Eleições Euro-
peias de 26 de maio,  excecionalmente e por mo-
tivo de obras na Escola Napoleão Sousa Marques 
(Ciclo), as habituais 9 mesas ali a funcionar no dia 
das eleições serão transferidas para a Escola 
Secundária da Trofa (Liceu) onde poderá exercer 
o seu direito de voto.". Procuremos ir votar!  
 
Peregrinação a Terra Santa: Depois das pré –
reservas, chegou o momento de todos os que 
reservaram procederem a dar um sinal para fideli-
zar a reserva. O valor é o que entenderem fazer 
(ex. 100eur. /200 eur.). Muito obrigado.  
 
Dia Diocesano da Família: no dia 16 de Junho de 
2019 no Arena Dolce Vita em Ovar, será celebra-
da a Solenidade da Santíssima Trindade - o Dia 
Diocesano da Família. Serão homenageamos os 
casais que, ao longo deste ano, perfazem 10, 25, 
50 e 60 anos de vida matrimonial e que por isso 
receberão uma bênção personalizada do Senhor 
Bispo. Os que completam este aniversário e qui-
serem participar devem dirigir ao cartório para se 
inscreveram até dia 26 de Maio. A equipa paro-
quial da pastoral familiar irá também ajudar neste 
evento. Pedimos aos casais que se inscrevam!  
 
CONTAS: Ofertórios das eucaristias do fim de 
semana (11 e 12 de Maio): 400 eur. (para a pasto-
ral das Vocações) / Ofertório de 13 de Maio: 70,95 
eur. / Caixas da Capela de S. Gens: 18,86 eur.  

 
Cartório paroquial e atendimento esta semana:  

 
Terça-feira e Quinta-feira 

09h00-12h30 | 14h00 - 18h00 
Quarta-feira e Sexta-feira 

09h00-12h30 | 14h00 - 19h00 
Sábado 

09h00-12h30 
O pároco estará sempre disponível para atendi-
mento e diálogo pessoal, desde que combinem e 
marquem com ele um horário possível a todos. 



Segunda-Feira (dia 20, Ig. Matriz, 20h30): “Mês de Maria”: Custódia Natividade de 
Macedo e família (do fº Alberto de Macedo) / Adelaide Matos Pereira e Almas do 
Purgatório (de pessoa amiga) / Zulmira Augusta Silva Campos Lima (do marido) / 
Serafim Dias da Silva (dos filhos). // (Leitores:  Mário Torres, Mª Emília| Mec’s: Mª 
Emília, M. Torres | Acólitos: André, Mª Martins, Diana Gomes.).  
Terça-feira (dia 21, Ig. Matriz, 20h30): “Mês de Maria”: Arnaldo da Costa Ferreira, 
cunhado e genro (da irmã Emília/Cidai) / Ezequiel Oliveira (da fª Madalena) / Acção 
de graças a Nª Sª de Fátima (de intenção particular) / 2º mês de António Moreira 
Araújo e filha Filomena (da fª Antónia) / 30º dia de Zulmira Domingues Pereira (da 
família) / Alfredo Moreira Reis, pais e cunhada (da esposa) / Amélia da Rua e mari-
do (da fª Germana). // (Leitores: Mª Angélica , Mª Albina | Mec’ Ernestina). 
Quarta-Feira (dia 22, Ig. Matriz, 20h30): “Mês de Maria”: Mª Pereira Neves e pais (da 
afilhada Silvina) / Elisa da Silva Pereira e marido (da fª Rosa) / Albina Cedões e ma-
rido (da neta Dulce) / Evaristo Rodrigues Pereira, esposa, avós e tios (de Júlia/
Bairros) / Mª Madalena Santos, pai e sogros (da família) / João Pedro Pereira Gon-
çalves, avós e família (dos pais e irmãos) / Deolinda Araújo (da família) / Júlio Gar-
cia (da esposa). // (Leitores: Célia Padrão, Dina Azevedo| Mec’s: Noémia, Carlos ). 
Quinta-feira (dia 23, Ig. Matriz, 20h30): “Mês de Maria”: Jaime da Costa Lima, espo-
sa, filha, genros e neto (do fº António) / Mª Rosa Pinheiro Moreira e marido (dos 
filhos) / 30º dia de Manuel da Costa Martins (dos filhos) / Manuel Sousa Barros (da 
fª Cristina) / Acção de graças Nª Sª de Lurdes (de intenção particular) / Afonso Faria 
(dos primos Helder e Helena) / Adriano Rodrigues Oliveira (Conf.rª de S. José 18) / 
Brilhantina de Sousa Vilaça (Conf.rª de S. José 18) / Mª Rosa Araújo Oliveira 
(Conf.rª de S. José 18). // (Leitores: Lurdes Azevedo, Mª Angélica| Mec’s: Mª José e/
ou Carlos S.). 
Sexta-feira (dia 24, Ig. Matriz, 20h30): “Mês de Maria”: Almas de Santiago de Bouga-
do (da Confraria das Almas) / Ambrosina Pinheiro, marido, filha, genro e neto (do fº 
Mário) / Venâncio Dias (da família) / 3º mês de Júlia Padrão (da família) / Carlos 
Rodrigues Oliveira (da irmã Mª Antónia) / 30º dia de José Ribeiro da Costa Peniche 
(da família) / António Faria Torres, esposa e pais (das filhas). // (Leitores: Isabel 
Sousa, Mª Albina | Mec’s: Isabel S. ou Carlos Sousa.).  

Sábado (dia 25): I Vésperas do Domingo VI da Páscoa  
(Ig. Matriz, 16h30): Festa da Palavra (4º ano): Pelo povo de Santiago de Bougado e 
Catequese paroquial. // (Acólitos: André, Maria Martins, Diana Gomes | Mec’s: Ernes-
tina, Emília).  
(Ig. Matriz, 20h00): “Mês de Maria” - Bênção dos Estudantes:  António Martins da 
Fonseca (dos filhos) / António da Costa e Sá, esposa, nora e genros (da fª Irene) / 
Pais de Luís Maia / Gonçalo Teixeira da Costa, pais, sogros e cunhada (da espo-
sa) / Mª Augusta Dias Pereira, marido Mário Barbeiro e filho (do fº Henrique) / Antó-
nio Moreira de Araújo e filha Filomena (de pessoa amiga) / Albina Portela (de pes-
soa amiga) / Aníbal Caetano (da fª Mª José) / José Moreira Dias (da fª Ana) / Cesar 
Gonçalves e filho (do fº Manuel Teixeira Gonçalves) / Filomena Pinheiro de Araújo, 

pai, avós e tios (da irmã Antónia) / António Ferreira Barbosa e esposa (do fº Garcia 
Barbosa) / Mário Rodrigues Couto Reis e filho (do fº Manuel) / Justa Silva, marido e 
filha (da fª). // (Acólitos: Helena Maia, António Castro, Diac. José Maria | Mec’s:  Mª 
José, Júlio Paiva, Carlos Sousa.).  

(Cap. Bairros, 8h00): Félix Moreira da Silva (do fº Vítor Humberto e nora) / Evaristo da 
Silva Couto e família (da nora Emília/Maganha) / Mª José da Costa Carneiro e família 
(da fª) / Carlos Alberto Maia Ribeiro (da esposa) / Alberto Moreira Araújo, cunhado 
Abel Castro e Conceição Castro (da esposa) / Acção de graças a Nª Sª do Desterro 
(de intenção particular) / Pais, irmãos, cunhadas e cunhados de Laurinda Castro 
(Maganha) / António dos Cêpos, esposa e filha (da fª Conceição). // (Leitores: Helena 
Maia, António Castro, Diác. José Mª.  | Mec’s: Noémia e Célia | Acólitos: Zé M., Pedro, 
Luís Castro, João Campos).  
(Cap. Lantemil, 9h30): António Dias dos Santos, filhos e neto (da fª Lucinda) / Evaristo 
Rodrigues Pereira, esposa, genro e neto (do fº José Júlio) / Pais, irmã, sogros e cu-
nhado de Belmira Vilaça / José Martins Oliveira e esposa (da fª Isaltina Soares) / Fer-
nando Rui, pais e cunhada (da irmã) / João Fernando Correia da Silva (dos netos) / Mª 
da Graça de Oliveira Gomes Dias (dos pais) / Mª Dias Ferreira, marido e família (da 
neta Conceição) / Carlos Rodrigues Oliveira (da esposa e filhos) / Mª Goretti Barbosa 
Rodrigues Moreira (do marido) / Adélio Alves do Vale (da esposa) / Olindina Maia, ma-
rido, filhos e família (da fª Fátima) / Manuel Joaquim da Pereira, esposa, genros e fa-
mília (do fº Joaquim) / Esposa, pais e sogros de Fernando Silva / Acção de Graças a 
S. Bento e a S. Gonçalo (de Goretti Vilas Boas/Cedões). // (Leitores: Natalina Maia, 
Mário Torres, Ana Paula Silva | Mec’s: Mário Torres, Mª do Céu, António Pinheiro | Acó-
litos: Cátia, Margarida, Regina). 
(Ig. Matriz, 12h00): Manuel Pereira Serra e esposa (dos filhos) / Joaquim da Loja e 
esposa (de pessoa amiga) / Domingos Silva (do fº António) / Mª Moreira da Costa, ma-
rido e filhos (da nora) / Júlio da Silva Couto, esposa e filho (dos filhos) / Adelino Salga-
do e família (da fª Guilhermina) / Rosa Salgueirinho, marido, avós e tios (de Afonso 
Freitas) / Marido e mãe de Mª de Sá Torres Aguiar / Manuel Pinheiro Torres e esposa 
(do fº Jorge) / Joaquim Ferreira Lima e esposa (dos filhos) / Maria Goretti Dias Carnei-
ro, pais, irmão e cunhado (da irmã Júlia/Cidai) / António José Brites Monteiro (da espo-
sa) / José Pereira Lima, esposa Mª Natividade e filho (do genro Fernando). // (Leitores: 
Teresa Serra, Maria José, Ana Martins | Mec’s:  Francisco Lima, Carlos Sousa | Acóli-
tos: Eduardo Gonçalves, João Sousa, Mª Martins).  
(Cap. S. Gens, 17h30): Joaquim Pereira Ferreira (da esposa) / Fernando da Costa 
Portela e família (dos filhos) / António Pereira da Cruz (Conf.rª do Nª Sª do Rosário 
17/18) / Maria Antónia de Oliveira Torres (Conf.rª do Nª Sª do Rosário 17/18). || 
(Leitores: Albina, José Maciel, Tânia Quintas| Mec’s: Maciel  |  Acólitos: Eduardo Tor-
res, Ângela).        //      ROGAÇÕES E BÊNÇÃO: No final desta eucaristia haverá procis-
são até ao facho da Senhora da Alegria e será feira a bênção das sementeiras, frutos da 
terra e dos animais. (estamos todos convidados para esta bênção, especialmente os 
lavradores e os membros da Comissão da Srª da Alegria e S. Gens).  
(Ig. Matriz, 19h30): “Mês de Maria” : Oração do Terço com a catequese e  famílias. 


