
AS PALAVRAS DA VOCAÇÃO

Jesus disse que seria traído por um deles e todos percebem que algo de ruim aconteceria. 
O Senhor consola os seus discípulos e aqui vemos como é o modo de consolar de Jesus. Nós 
temos muitos modos de consolar, dos mais autênticos, dos mais próximos aos mais formais, 
como aqueles telegramas de pesar: “Profundamente contristado por…” Não consola ninguém, 
é uma finta, é a consolação de formalidade.

E nessa passagem do Evangelho vemos que o Senhor consola sempre na proximidade, com 
a verdade e na esperança. Com proximidade, jamais distante: estou eu. Aquela palavra: “Estou 
eu, aqui, convosco”. E muitas vezes em silêncio. Mas sabemos que Ele está presente. Aquela 
proximidade que é o estilo de Deus, também na Encarnação, fazer-se próximo de nós. O Senhor 
consola na proximidade. E não usa palavras, aliás: prefere o silêncio. A força da proximidade, 
da presença. E fala pouco. Mas é próximo.

Um segundo traço da proximidade de Jesus, do modo de consolar de Jesus, é a verdade: Jesus 
é verdadeiro. Não diz coisas formais que são mentiras: “Não, fique tranquilo, tudo passará, …” 
Não. Diz a verdade. Porque Ele mesmo nesta passagem diz: “Eu sou a verdade”. E a verdade 
é: “Eu vou embora”, isto é: “Eu morrerei”. Estamos diante da morte. É a verdade. E diz isso 
simplesmente e também o diz com mansidão, sem ferir.

E este é o terceiro traço: Jesus consola na esperança. Sim, é um momento difícil. Mas “Não 
se perturbe o vosso coração (…) “Na casa de meu Pai há muitas moradas. (…) Vou preparar um 
lugar para vós”. Ele por primeiro vai abrir as portas, as portas daquele lugar através do qual 
todos passaremos, assim espero: O Senhor volta toda vez que alguém de nós está em caminho 
para ir embora deste mundo. Ele virá e nos tomará pela mão e nos levará. Diz a verdade: “Estou 
próximo de vós neste momento difícil, de perigo, de morte. Não se perturbe o vosso coração, 
porque eu virei e pela mão vos levarei para onde eu estarei’.”

Peçamos a graça de aprender a deixar-nos consolar pelo Senhor. Não é anestesia, não. É 
próxima, é verdadeira e nos abre as portas da esperança.

Papa Francisco, Homília de maio de 2020
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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. 6,1-7

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, os helenistas começaram a murmurar 
contra os hebreus, porque no serviço diário não se fazia caso das suas viúvas. Então os 
Doze convocaram a assembleia dos discípulos e disseram: «Não convém que deixemos 
de pregar a palavra de Deus, para servirmos às mesas. Escolhei entre vós, irmãos, sete 
homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para lhes confiarmos 
esse cargo. Quanto a nós, vamos dedicar-nos totalmente à oração e ao ministério da 
palavra». A proposta agradou a toda a assembleia; e escolheram Estêvão, homem cheio de 
fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de 
Antioquia. Apresentaram-nos aos Apóstolos e estes oraram e impuseram as mãos sobre 
eles. A palavra de Deus ia-se divulgando cada vez mais; o número dos discípulos aumentava 
consideravelmente em Jerusalém e obedecia à fé também grande número de sacerdotes.
Palavra do Senhor.

LEITURAS
Domingo V da Páscoa

Salmo Responsorial
Sal. 32 (33), 1-2.4-5.18-19 (R. 22)
Refrão: Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia. Repete-se

Leitura II | 1 Pedro 2, 4-9

Leitura da Primeira Epístola de São Pedro 

Caríssimos: Aproximai-vos do Senhor, que é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas 
escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E vós mesmos, como pedras vivas, entrai na construção 
deste templo espiritual, para constituirdes um sacerdócio santo, destinado a 

Justos, aclamai o Senhor,
os corações retos devem louvá-l’O.
Louvai o Senhor com a cítara,
cantai-Lhe salmos ao som da harpa. Refrão

A palavra do Senhor é recta,
da fidelidade nascem as suas obras.
Ele ama a justiça e a retidão:
a terra está cheia da bondade do Senhor. Refrão

Os olhos do Senhor estão voltados
para os que O temem,
para os que esperam na sua bondade,
para libertar da morte as suas almas
e os alimentar no tempo da fome. Refrão



Evangelho | Jo 14, 1-12

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Não se perturbe o vosso coração. 

Se acreditais em Deus, acreditai também em Mim. Em casa de meu Pai há muitas 

moradas; se assim não fosse, Eu vos teria dito que vou preparar-vos um lugar? 

Quando Eu for preparar-vos um lugar, virei novamente para vos levar comigo, para 

que, onde Eu estou, estejais vós também. Para onde Eu vou, conheceis o caminho». 

Disse-Lhe Tomé: «Senhor, não sabemos para onde vais: como podemos conhecer o 

caminho?». Respondeu-lhe Jesus: «Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém 

vai ao Pai senão por Mim. Se Me conhecêsseis, conheceríeis também o meu Pai. Mas 

desde agora já O conheceis e já O vistes». Disse-Lhe Filipe: «Senhor, mostra-nos o 

Pai e isto nos basta». Respondeu-lhe Jesus: «Há tanto tempo que estou convosco e 

não Me conheces, Filipe? Quem Me vê, vê o Pai. Como podes tu dizer: ‘Mostra-nos 

o Pai’? Não acreditas que Eu estou no Pai e o Pai está em Mim? As palavras que Eu 

vos digo, não as digo por Mim próprio; mas é o Pai, permanecendo em Mim, que 

faz as obras. Acreditai-Me: Eu estou no Pai e o Pai está em Mim; acreditai ao menos 

pelas minhas obras. Em verdade, em verdade vos digo: quem acredita em Mim fará 

também as obras que Eu faço e fará obras ainda maiores, porque Eu vou para o Pai».

Palavra da Salvação.

Refrão: Aleluia. Repete-se
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor;

ninguém vai ao Pai senão por mim. Refrão

Aclamação antes 
do Evangelho

Jo 14, 6

oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso se lê na Escritura: 
«Vou pôr em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa; e quem nela puser a sua confiança 
não será confundido». Honra, portanto, a vós que acreditais. Para os incrédulos, porém, «a 
pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular», «pedra de tropeço e pedra de

escândalo». Tropeçaram por não acreditarem na palavra, pois foram para isso destinados. 

Vós, porém, sois «geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para 

anunciar os louvores» d’Aquele que vos chamou das trevas para a sua luz admirável.

Palavra do Senhor.

•	 Celebrar/rezar
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1000 exemplares
R. Dr. Manuel Arriaga, 14 | 2670-451 Loures
paroquiadeloures@gmail.com
219 831 782
www.palavraparoquiadeloures.blogspot.com
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AGENDA
Agenda de 9 a 17 de maio da Paróquia de Sta. Mª de Loures

Dom 10 | Cap 19
Seg 11| Cap 20

Ter 12 | Cap 21
Qua 13 | Cap 22

Qui 14 | Cap 23
Sex 15| Cap 24

Sáb 16|  Cap 25
Dom 17 | Cap  26

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 contatados 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


