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mensagem de saudação

Ainda estamos em tempo de Páscoa! E, para que não haja dúvidas, a 
palavra de hoje volta a recordar-nos o sentido da fé: «Nisto conhecerão 
todos que sois meus discípulos: se vos amardes uns aos outros!»

P. Mário Campos

a Palavra deste Domingo 

1ª Leitura: Actos 14, 21-27
“Paulo e Barnabé iam fortalecendo as almas dos discí-
pulos e exortavam-nos a permanecerem firmes na fé”.

salmo 144 Louvarei para sempre o vosso nome, 
Senhor, meu Deus e meu Rei!
“Que todos anunciem os teus feitos gloriosos, Senhor”.

2ª Leitura: Apocalipse 21, 1-5
“Deus habitará com os homens: eles serão o seu povo e o próprio Deus, 
no meio deles, será o seu Deus”.

Evangelho: João 13, 31-35
“Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: se vos amardes uns 
aos outros”.
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missas nas caPELas

Na próxima 3ª feira, dia 17, haverá missa na capela da cumeira às 19h00.

REunião DE catEquistas
 

Na próxima 6ª feira, dia 20, haverá reunião de catequistas no centro social 
às 21h00 (a entrada será pelo portão do lado do Centro Pastoral). É importan-
te a presença de todos!

oRnamEntação Da igREja
 

No próximo sábado, dia 21, será a cargo do lugar das Relvas. Nos dias 28 de 
Maio e 4 de Junho será a vez do lugar da Mata de Porto Mouro.

Palavra para o caminho:
 

«Como Eu vos amei”. Exigência deste “como”… porque Jesus não fingiu 
amar-nos! No caminho desta semana, vou encontrar homens, mulheres, jo-
vens, crianças…  Como vou  amá-los  “como  Jesus”?  Isto  é, sem  fingimen-
tos,  gratuitamente,  sinceramente, dando-me a eles com o melhor de mim 
mesmo… A nossa vida de baptizados deve ser  sinal no meio da descrença 
e da indiferença do mundo. Segundo o amor que teremos uns para com os 
outros… todos verão que somos discípulos de Cristo!

(Retirado do site Dehonianos)



Refletindo com o Papa

“O Evangelho de hoje leva-nos ao Cenáculo, para nos fazer ouvir algumas 
das palavras que Jesus dirigiu aos discípulos no ‘discurso da despedida’, 
antes da sua Paixão. Depois de ter lavado os pés aos Doze, Ele diz-lhes: 
«Dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros». Mas em que 
sentido é que Jesus chama de «novo» este mandamento? Nós sabemos 
que já no Antigo Testamento Deus tinha comandado aos membros do seu 
povo que amassem o próximo como a si mesmos; e a quantos Lhe pergun-
tavam qual era o maior mandamento da Lei, o próprio Jesus respondia que 
o primeiro é amar a Deus com todo o coração e o segundo amar o próximo 
como a si mesmo.

Então, qual é a novidade deste mandamento que Jesus confia aos seus 
discípulos? Porque o chama «novo mandamento»? O antigo mandamento 
do amor tornou-se novo porque foi completado com este acréscimo: «Assim 
como Eu vos amei», «amai-vos assim como Eu vos amei». A novidade está 
totalmente no amor de Jesus Cristo, o amor que o fez dar a vida por nós. 
Trata-se do amor de Deus, universal, incondicional e ilimitado, que tem o 
seu ápice na Cruz. Naquele momento de extremo abaixamento, naquele 
instante de abandono ao Pai, o Filho de Deus mostrou e ofereceu ao mun-
do a plenitude do amor. Voltando a pensar na paixão e agonia de Cristo, os 
discípulos entenderam o significado daquelas suas palavras: «Assim como 
Eu vos amei, também vós deveis amar-vos uns aos outros».

Jesus amou-nos primeiro, amou-nos não obstante as nossas fragilidades, 
os nossos limites e as nossas debilidades humanas. Foi Ele que nos tornou 
dignos do seu amor que não conhece limites e nunca acaba. Concedendo-
nos o novo mandamento, Ele pede-nos que nos amemos uns aos outros, 
não só e não tanto com o nosso amor, mas com o seu que o Espírito infunde 
nos nossos corações se o invocarmos com fé. Deste modo – e somente as-
sim -  podemos amar-nos uns aos outros não só como nos amamos a nós 
próprios mas assim como Ele nos amou, ou seja, imensamente mais. Com 
efeito, Deus ama-nos muito mais do que nós nos amamos a nós mesmos. 
E deste modo podemos infundir em toda a parte a semente do amor que 
renova o relacionamento entre as pessoas e abre horizontes de esperança. 
Jesus abre sempre horizontes de esperança, o seu amor abre horizontes de 
esperança. Este amor torna-nos homens novos, irmãos e irmãs no Senhor, 
e faz de nós o novo povo de Deus, ou seja, a Igreja, na qual todos são cha-
mados a amar Cristo e, n’Ele, a amar-se uns aos outros.

O amor que se manifestou na Cruz de Cristo e que Ele nos chama a viver 
é a única força que transforma o nosso coração de pedra em coração de 
carne: a única força capaz de transformar o nosso coração é o amor de Jesus 
se também nós amarmos com este amor. E este amor torna-nos capazes 
de amar os inimigos e de perdoar a quantos nos ofenderam. Fazei a vós 
próprios esta pergunta: ‘Sou capaz de amar os meus inimigos?’ Todos temos 
pessoas, não se inimigos, mas que não concordam connosco, que estão ‘do 
outro lado’; ou alguém tem pessoas que o feriram… Sou capaz de amar tais 
pessoas? Aquele homem, aquela mulher que me magoou, que me ofendeu? 
Sou capaz de o perdoar? Cada um responda no seu coração. O amor de 
Jesus faz-nos ver o próximo como membro atual ou futuro da comunidade 
dos amigos de Jesus; estimula-nos ao diálogo e ajuda-nos a escutar-nos e 
a reconhecer-nos reciprocamente. O amor abre-nos ao outro, tornando-se 
a base dos relacionamentos humanos. Torna-nos capazes de superar as 
barreiras das nossas debilidades e dos nossos preconceitos. O amor de 
Jesus em nós cria pontes, ensina novos caminhos, ativa o dinamismo da 
fraternidade. Com a sua intercessão maternal, a Virgem Maria nos ajude a 
acolher do seu Filho Jesus o dom do seu mandamento e, do Espírito Santo, 
a força de o praticar na vida de todos os dias.”

(De uma reflexão do Papa sobre o Evangelho de hoje).

Para conversar em família e com os amigos:

1. Qual das leituras deste domingo te inspira mais? Porquê?

2. «Assim como Eu vos amei, amai-vos vós também». Que impacto têm estas 
palavras de Jesus na tua vida? 

3. Podemos mesmo amar os nossos inimigos, aqueles que nos magoaram 
e ofenderam? Como?

Proposta da semana: Semana do “perdão”. Façamos o propósito de 
pedir perdão e perdoar àqueles que nos magoaram e ofenderam.


