
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

Voz do Pastor – Maria, Mulher e Mãe 
UM MÊS COM MARIA 

Caríssimos irmãos e irmãs, o caminho que estamos a viver neste tempo pascal é um tempo de fé, de 
alegria, de esperança, de paz, de oração e de partilha. Era este o estilo de vida das primeiras comunidades 
cristãs, animadas pelo Espírito Santo, que tinham um só coração e uma só alma, punham tudo em comum, eram 
assíduos na escuta da Palavra, nas orações e na partilha fraterna do pão. 

Maria, Mãe de Jesus estava assim presente no meio dos discípulos e animava-os com a sua fé e com a sua 
oração a viver a vida animada pela presença de Jesus o Ressuscitado. 

Ao vivermos o mês de Maio, somos convidados a frequentar a escola de Maria, imitando as suas virtudes e 
a viver cada dia empenhados a realizar a vontade de Deus 

Como cristãos somos chamados a caminhar ao longo deste mês de Maio com Maria, rezando o terço todos 
os dias pela paz no mundo e pela conversão dos pecadores. 

Contemplemos Maria a Mãe, que serve a Igreja e a humanidade com humildade e disponibilidade. 
Pedimos-lhe a graça de viver este mês com muita alegria, espírito de oração e com o desejo de crescer no 
caminho da santidade. Maria é a Mulher e a Mãe por excelência, que nos aponta sempre a direcção de Jesus. 
Façamos todos este caminho pastoral em cada dia, procurando chegar “por Maria a Jesus”, servindo a 
humanidade com o espírito do “Magnificat”, na escola do discipulado. 
O DIA DA MÃE 

Celebrar o Dia da Mãe como cristãos eis o grande desafio, agradecendo a Deus e a Nossa Senhora o dom 
das nossas mães, as que ainda vivem, ou as que já se encontram com Maria na Casa do Pai. O primeiro 
Domingo de Maio é o “Dia da Mãe”, vamos celebrá-lo com alegria e em ambiente de festa. Como nos lembrou 
o Papa Francisco em Fátima nós: “Temos Mãe”. 

Não somos órfãos, Maria a Mãe de Jesus é também a Mãe de todos os cristãos, a nossa querida Mãe do 
Céu. Com Maria queremos agradecer o dom das nossas mães, a mulher que nos trouxe no seu ventre com amor 
e alegria durante nove meses, aquela que se alegrou com o nosso nascimento, nos alimentou e cuidou de nós, 
ajudando-nos a crescer com saúde e felicidade espiritual. 

Com Maria, saibamos agradecer o dom das nossas mães. Rezemos pelo dom da sua maternidade, por todo 
o seu serviço à família, à Igreja e à humanidade. Honremos com fé e na oração todas as mulheres e mães, para 
que sejam muito felizes na sua vocação e missão educadora e cuidadora. Parabéns a todas as mães! Rezemos 
pelo eterno descanso de todas aquelas, que já morreram e vivem agora na Casa do Pai. […] 
COMO MARIA, A MÃE DE JESUS, UNIDOS EM ORAÇÃO 

Rezemos por todas as mães para que sejam felizes com os seus filhos, os vejam crescer na prosperidade e 
na paz e realizem na família a vocação matrimonial, que Deus lhes confiou. 

Rezemos para que na Igreja floresçam novas vocações de consagração disponíveis para servir as 
comunidades e fazer crescer o Reino de Deus. 

Rezemos para que cresça cada vez mais nos cristãos cresça a consciência para respeitar a vida humana 
como dom, desde o momento da concepção no seio materno até à morte natural. 

Rezemos pelas nossas crianças, adolescentes e jovens, pelas famílias sua santificação. Rezemos a Deus por 
intercessão de Maria e de São José a graça de cada família se tornar um berço, que acolhe a vida e se transforme 
num viveiro de novas vocações de consagração para a Igreja. […] 

Rezemos pela santificação das famílias, para que sejam protagonistas da evangelização de novas famílias. 
Sem famílias boas e santas não teremos crianças, adolescentes e jovens felizes empenhados na construção de 
um mundo novo, mais justo e mais fraterno. Sem comunidades vivas, dinâmicas e empenhadas na oração, a 
Igreja não será abençoada com o aparecimento de novas vocações ao sacerdócio e à vida consagrada. […] 

Família que reza unida, mantêm-se unida. Rezemos o terço todos os dias a Maria Mãe de Jesus, por todas 
as mães, pela santificação das famílias, pelos jovens a caminho das JMJ e pelo aumento das vocações de 
consagração na Igreja.     † António Luciano, Bispo de Viseu 
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N.B.:  

Domingo 2ªfeira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 
01 02 03 04 05 06 07 08 

9h 
Forninhos 
 
10h15 
Dornelas 
 
11h30 
PenaVerde 
 
14h30 
Queiriz 

* 

09h(30) 
Forninhos 
(Nª Srª dos 
Verdes) 
 
19h 
Matança 

18h Fonte 
Fria 
(Matança) 
 
19h 
PenaVerde 

10h30 Lar 
de 
Dornelas 
(Pólo I) 
 
19h 
Queiriz 

18h 
Urgueira 
(PenaVerde) 
 
19h30 
Dornelas 

18h 
Forninhos 

9h 
Matança 
 
10h15 
Dornelas 
 
11h30 
PenaVerde 
 
12h30 
Queiriz 
(voto ao 
Pendão) 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I    Actos 5, 27b-32.40b-41 
«Somos testemunhas destes factos, nós e o Espírito Santo» 

 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 
Naqueles dias, o sumo sacerdote falou aos Apóstolos, dizendo: «Já vos proibimos formalmente de 
ensinar em nome de Jesus; e vós encheis Jerusalém com a vossa doutrina e quereis fazer recair 
sobre nós o sangue desse homem». Pedro e os Apóstolos responderam: «Deve obedecer-se antes a 
Deus que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós destes a morte, 
suspendendo-O no madeiro. Deus exaltou-O pelo seu poder, como Chefe e Salvador, a fim de 
conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas destes 
factos, nós e o Espírito Santo que Deus tem concedido àqueles que Lhe obedecem». Então os 
judeus mandaram açoitar os Apóstolos, intimando-os a não falarem no nome de Jesus, e depois 
soltaram-nos. Os Apóstolos saíram da presença do Sinédrio cheios de alegria, por terem merecido 
serem ultrajados por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL                 Sal. 29 (30), 2.4-6.11-12a.13b (R. 2a) 
Eu vos louvarei, Senhor, porque me salvastes. 
 
LEITURA II             Ap 5, 11-14 

«Digno é o Cordeiro que foi imolado de receber o poder e a riqueza» 
 

Leitura do Livro do Apocalipse 
Eu, João, na visão que tive, ouvi a voz de muitos Anjos, que estavam em volta do trono, dos Seres 
Vivos e dos Anciãos. Eram miríades de miríades e milhares de milhares, que diziam em alta voz: 
«Digno é o Cordeiro que foi imolado de receber o poder e a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, 
a glória e o louvor». E ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e 
o universo inteiro, exclamarem: «Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro o louvor e a 
honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos». Os quatro Seres Vivos diziam: «Amen!»; e os 
Anciãos prostraram-se em adoração. Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO – Forma longa             Jo 21, 1-19 

«Jesus aproximou-Se, tomou o pão e deu-lho, fazendo o mesmo com os peixes» 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Naquele tempo, Jesus manifestou-Se outra vez aos seus discípulos, junto do mar de Tiberíades. 
Manifestou-Se deste modo: Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que 
era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão 
Pedro: «Vou pescar». Eles responderam-lhe: «Nós vamos contigo». Saíram de casa e subiram para 
o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-Se na 
margem, mas os discípulos não sabiam que era Ele. Disse-lhes Jesus: «Rapazes, tendes alguma 
coisa de comer?». Eles responderam: «Não». Disse-lhes Jesus: «Lançai a rede para a direita do 
barco e encontrareis». Eles lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da abundância de 
peixes. O discípulo predilecto de Jesus disse a Pedro: «É o Senhor». Simão Pedro, quando ouviu 
dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, 
que estavam apenas a uns duzentos côvados da margem, vieram no barco, puxando a rede com os 
peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas com peixe em cima, e pão. Disse-lhes 
Jesus: «Trazei alguns dos peixes que apanhastes agora». Simão Pedro subiu ao barco e puxou a 
rede para terra, cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes; e, apesar de serem tantos, não se 
rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: «Vinde comer». Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-
Lhe: «Quem és Tu?», porque bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-Se, tomou o pão e 
deu-lho, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus Se manifestou aos seus 
discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão 
Pedro: «Simão, filho de João, tu amas-Me mais do que estes?». Ele respondeu-Lhe: «Sim, Senhor, 
Tu sabes que Te amo». Disse-lhe Jesus: «Apascenta os meus cordeiros». Voltou a perguntar-lhe 
segunda vez: «Simão, filho de João, tu amas-Me?». Ele respondeu-Lhe: «Sim, Senhor, Tu sabes 
que Te amo». Disse-lhe Jesus: «Apascenta as minhas ovelhas». Perguntou-lhe pela terceira vez: 
«Simão, filho de João, tu amas-Me?». Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela 
terceira vez se O amava e respondeu-Lhe: «Senhor, Tu sabes tudo, bem sabes que Te amo». Disse-
lhe Jesus: «Apascenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo: Quando eras mais 
novo, tu mesmo te cingias e andavas por onde querias; mas quando fores mais velho, estenderás a 
mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres». Jesus disse isto para indicar o género de 
morte com que Pedro havia de dar glória a Deus. Dito isto, acrescentou: «Segue-Me». 
Palavra da salvação. 

Palavra na Vida… 
 

A liturgia deste 3º Domingo do Tempo Pascal recorda-nos que a 
comunidade cristã tem por missão testemunhar e concretizar o projecto 
libertador que Jesus iniciou; e que Jesus, vivo e ressuscitado, acompanhará sempre a sua 
Igreja em missão, vivificando-a com a sua presença e orientando-a com a sua Palavra. 

A primeira leitura apresenta-nos o testemunho que a comunidade de Jerusalém 
dá de Jesus ressuscitado. Embora o mundo se oponha ao projecto libertador de Jesus 
testemunhado pelos discípulos, o cristão deve antes obedecer a Deus do que aos 
homens. 

A segunda leitura apresenta Jesus, o “cordeiro” imolado que venceu a morte e 
que trouxe aos homens a libertação definitiva; em contexto litúrgico, o autor põe a 
criação inteira a manifestar diante do “cordeiro” vitorioso a sua alegria e o seu louvor. O 
Evangelho apresenta os discípulos em missão, continuando o projecto libertador de 
Jesus; mas avisa que a acção dos discípulos só será coroada de êxito se eles souberem 
reconhecer o Ressuscitado junto deles e se deixarem guiar pela sua Palavra. A 
mensagem fundamental que brota deste texto convida-nos a constatar a centralidade de 
Cristo, vivo e ressuscitado, na missão que nos foi confiada. Podemos esforçar-nos 
imenso e dedicar todas as horas do dia ao esforço de mudar o mundo; mas se Cristo não 
estiver presente, se não escutarmos a sua voz, se não ouvirmos as suas propostas, se não 
estivermos atentos à Palavra que Ele continuamente nos dirige, os nossos esforços não 
farão qualquer sentido e não terão qualquer êxito duradouro. É preciso ter a consciência 
de que o êxito da missão cristã não depende do esforço humano, mas da presença viva 
de Jesus. 

É preciso ter, também, a consciência da solicitude e do amor do Senhor que, 
continuamente, acompanha os nossos esforços, os anima, os orienta e que connosco 
reparte o pão da vida. Quando o cansaço, o sofrimento, o desânimo tomarem posse de 
nós, Ele lá estará, dando-nos o alimento que nos fortalece. É necessário ter consciência 
da sua constante presença, amorosa e vivificadora ao nosso lado e celebrá-la na 
Eucaristia. A figura do “discípulo amado”, que reconhece o Senhor nos sinais de 
vitalidade que brotam da missão comunitária, convida-nos a ser sensíveis aos sinais de 
esperança e de vida nova que acontecem à nossa volta e a ler neles a presença salvadora 
e vivificadora do Ressuscitado. Ele está presente, vivo e ressuscitado, em qualquer lado 
onde houver amor, partilha, doação que geram vida nova. O diálogo final de Jesus com 
Pedro chama a atenção para uma dimensão essencial do discipulado: “seguir” o 
“mestre” é amá-l’O muito e, portanto, ser capaz de, como Ele, percorrer o caminho do 
amor total e da doação da vida. Na comunidade cristã, o essencial não é a exibição da 
autoridade, mas o amor que se faz serviço, ao jeito de Jesus. As vestes de púrpura, os 
tronos, os privilégios, as dignidades, os sinais de poder favorecem e tornam mais visível 
o essencial (o amor que se faz serviço), ou afastam e assustam os pobres e os débeis? 
 
 
 

ORAÇÃO… 
Meu Senhor, concede-me a graça de saber distinguir o que 

é mais importante na vida. Que Tu és o princípio e o fim de tudo 
e, por isso, só para Ti vale a pena ter tempo, não me deixando 
levar por ilusões. Desta forma, tudo o resto será propício à minha 
vida. 
 


