
AS PALAVRAS DA VOCAÇÃO
Queridos irmãos e irmãs!

(... continuação) Na Carta aos Presbíteros, falei também da tribulação, que aqui gostaria de 
especificar concretamente como fadiga. Toda a vocação requer empenhamento. O Senhor 
chama-nos, porque nos quer tornar, como Pedro, capazes de «caminhar sobre as águas», isto 
é, pegar na nossa vida para a colocar ao serviço do Evangelho, nas formas concretas que Ele 
nos indica cada dia e, de modo especial, nas diferentes formas de vocação laical, presbiteral e 
de vida consagrada. À semelhança do Apóstolo, porém, sentimos desejo e ardor e, ao mesmo 
tempo, vemo-nos assinalados por fragilidades e temores.

Se nos deixarmos arrastar pelo pensamento das responsabilidades que nos esperam – na vida 
matrimonial ou no ministério sacerdotal – ou das adversidades que surgirão, bem depressa desviaremos 
o olhar de Jesus e, como Pedro, arriscamo-nos a afundar. Pelo contrário a fé permite-nos, apesar das 
nossas fragilidades e limitações, caminhar ao encontro do Senhor Ressuscitado e vencer as próprias 
tempestades. Pois Ele estende-nos a mão, quando, por cansaço ou medo, corremos o risco de afundar 
e dá-nos o ardor necessário para viver a nossa vocação com alegria e entusiasmo.

Na vocação específica que somos chamados a viver, estes ventos podem debilitar-nos. Penso em 
quantos assumem funções importantes na sociedade civil, nos esposos, que intencionalmente 
me apraz definir «os corajosos», e de modo especial penso nas pessoas que abraçam a vida 
consagrada e o sacerdócio.

Conheço a vossa fadiga, as solidões que às vezes tornam pesado o coração, o risco da monotonia 
que pouco a pouco apaga o fogo ardente da vocação, o fardo da incerteza e da precariedade dos nossos 
tempos, o medo do futuro. Coragem, não tenhais medo! Jesus está ao nosso lado e, se O reconhecermos 
como único Senhor da nossa vida, Ele estende-nos a mão e agarra-nos para nos salvar.

E então a nossa vida, mesmo no meio das ondas, abre-se ao louvor. Esta é a última palavra 
da vocação, e pretende ser também o convite a cultivar a atitude interior de Maria Santíssima: 
agradecida pelo olhar que Deus pousou sobre Ela, superando na fé medos e perturbações, 
abraçando com coragem a vocação, Ela fez da sua vida um cântico eterno de louvor ao Senhor.

Que a Virgem Maria nos acompanhe e interceda por nós.

Franciscus, mensagem para o 57º dia mundial de oração pelas vocações, 
in http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/vocations/documents/
papa-francesco_20200308_57-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html
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COVID 19 | NÃO LEVE AS MÃOS À CARA ENQUANTO LÊ 
E DEPOIS DA LEITURA LAVE OU DESINFECTE AS MÃOS

Leitura I | Act. 2, 14a.36-41

Leitura dos Actos dos Apóstolos

No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os onze Apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: «Saiba 
com absoluta certeza toda a casa de Israel que Deus fez Senhor e Messias esse Jesus que vós 
crucificastes». Ouvindo isto, sentiram todos o coração trespassado e perguntaram a Pedro e 
aos outros Apóstolos: «Que havemos de fazer, irmãos?». Pedro respondeu-lhes: «Convertei-
vos e peça cada um de vós o Baptismo em nome de Jesus Cristo, para vos serem perdoados os 
pecados. Recebereis então o dom do Espírito Santo, porque a promessa desse dom é para vós, 
para os vossos filhos e para quantos, de longe, ouvirem o apelo do Senhor nosso Deus». E com 
muitas outras palavras os persuadia e exortava, dizendo: «Salvai-vos desta geração perversa». 
Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o Baptismo e naquele dia juntaram-se aos 
discípulos cerca de três mil pessoas.
Palavra do Senhor.

LEITURAS
Domingo IV da Páscoa

Salmo Responsorial
Sal. 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6 (R. 1)
Refrão: O Senhor é meu pastor: nada me faltará. Repete-se

O Senhor é meu pastor: nada me falta.
Leva-me a descansar em verdes prados,
conduz-me às águas refrescantes
e reconforta a minha alma. Refrão

Ele me guia por sendas direitas por amor do seu nome.
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos,
não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo:
o vosso cajado e o vosso báculo
me enchem de confiança. Refrão

Para mim preparais a mesa
à vista dos meus adversários;
com óleo me perfumais a cabeça
e o meu cálice transborda. Refrão

A bondade e a graça hão de acompanhar-me,
todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor
para todo o sempre. Refrão



Evangelho | Jo 10, 1-10

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, disse Jesus: «Em verdade, em verdade vos digo: Aquele que não entra 

no aprisco das ovelhas pela porta, mas entra por outro lado, é ladrão e salteador. Mas 

aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as 

ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as para 

fora. Depois de ter feito sair todas as que lhe pertencem, caminha à sua frente e as 

ovelhas seguem-no, porque conhecem a sua voz. Se for um estranho, não o seguem, 

mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos». Jesus apresentou-lhes 

esta comparação, mas eles não compreenderam o que queria dizer. Jesus continuou: 

«Em verdade, em verdade vos digo: Eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram 

antes de Mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a 

porta. Quem entrar por Mim será salvo: é como a ovelha que entra e sai do aprisco 

e encontra pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim 

para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância».

Palavra da Salvação.

Leitura II | 1 Pedro 2, 20b-25

Leitura da Epístola Primeira Epístola de São Pedro 

Caríssimos: Se vós, fazendo o bem, suportais o sofrimento com paciência, isto é uma graça 
aos olhos de Deus. Para isto é que fostes chamados, porque Cristo sofreu também por vós, 
deixando-vos o exemplo, para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e 
na sua boca não se encontrou mentira. Insultado, não pagava com injúrias; maltratado, não 
respondia com ameaças; mas entregava-Se Àquele que julga com justiça. Ele suportou os 
nossos pecados no seu Corpo, sobre o madeiro da cruz, a fim de que, mortos para o pecado, 
vivamos para a justiça: pelas suas chagas fomos curados. Vós éreis como ovelhas desgarradas, 
mas agora voltastes para o pastor e guarda das vossas almas.
Palavra do Senhor.

Refrão: Aleluia. Repete-se
Eu sou o bom pastor, diz o Senhor:

conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-Me. Refrão

Aclamação antes 
do Evangelho

Jo 10, 14

•	 Celebrar/rezar
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AGENDA
Agenda de 2 a 10 de maio da Paróquia de Sta. Mª de Loures

Dom 3 | Cap 12
Seg 4| Cap 13

Ter 5 | Cap 14
Qua 6 | Cap 15

Qui 7 | Cap 16
Sex 8| Cap 17

Sáb 9|  Cap 18
Dom 10 | Cap  19

leitura da  bíblia para  esta semana
Livro dos Salmos

CATEQUESE
•	 A	Fé	dos	Homens, RTP 2, às 15h. As emissões de 4ª fª são dedicadas à catequese dos mais novos
Os vários grupos de crianças e adolescentes e seus pais estão a ser contatos pelos respetivos  
catequistas. A catequese continua em moldes novos mas continua efetivamente.

Aos sábados às 18h30 haverá um tempo de oração com as crianças, adolescentes, catequistas 
e pais. Oportunamente será divulgado o link para a plataforma Zoom.

Estas e outras informações estão em atualização permanente no site do Patriarcado de Lisboa 
https://www.patriarcado-lisboa.pt e no site da Ecclesia https://agencia.ecclesia.pt/portal

•	 Amar	o	próximo
Seguir as recomendações da DG de 
Saúde para não ser infetado e não ser 
fonte de infeção para outros.
Comunicar a existência de quem possa 
necessitar de ajuda para compras 
(alimentos/medicamentos) para o 
projeto “Uns pelos Outros”. Contate 
919 996 980 ou a Junta de freguesia.

VIVER A FÉ EM QUARENTENA

•	 Prepare um tempo, um espaço e uma forma de oração pessoal e familiar
•	 Acompanhe a celebração da Missa pela Televisão, Rádio ou Internet

•	 Pode, igualmente, acompanhar a oração do Terço 
Como referido nos números anteriores existem horários específicos para as celebrações e orações.

Acolhendo a recomendação do Papa Francisco iremos ter um 
tempo diário de oração do Terço ao longo de todo o mês de maio. 

Será às 21h15, no link https://us02web.zoom.us/j/87307652378 Meeting ID: 873 0765 2378

Encerramento da Semana de Oração pelas Vocações


