
 

 

Montijo, 2 de maio de 2021 

FOLHA DOMINICAL 
Domingo V da Páscoa 

Hoje, o Evangelho apresenta-nos a alegoria da 

videira e os ramos. Cristo é a verdadeira videira, 

nós somos os ramos e o Pai o agricultor. 
 

O Pai pretende que demos fruto. É logico.  
 

Um agricultor semeia a videira e a cultiva para 

que produza fruto abundante.  
 

Se criarmos uma empresa, vamos querer que 

produza. Jesus insiste: «Fui eu que vos escolhi e 

vos designei, para dardes fruto». 
 

És um escolhido. Deus te olhou. Pelo Baptismo te 

enxertou na videira que é Cristo.  
 

Tu tens a vida de Cristo, a vida cristã.  
 

Possuis o elemento principal para dar fruto: a 

união com Cristo, porque «o ramo não pode dar 

fruto por si mesmo, se não permanecer na vi-

deira». Jesus o disse taxativamente: «sem mim, 

nada podeis fazer»  
 

Quando vives em graça, todos os actos de vir-

tude são frutos agradáveis ao Pai.  
 

São obras que Jesus Cristo faz através de ti.  
 

São obras de Cristo que dão glória ao Pai e 

convertem-se em céu para ti.  
 

Vale a pena viver sempre em graça de Deus!  
 

Que a Virgem Maria ajude-nos a aumentar a 

graça para produzirmos frutos em abundância 

que deem glória ao Pai.  

 Horários das Missas 

 Cartório Paroquial 

Assuntos Administrativos 

De Terça a Sexta das 15:00 às 18:00 

A Igreja fecha das 11:00 às 18:00 horas. 

  A Igreja fecha das 11:00 às 18:00 horas. 

O Girassol 
Escola Padre Manuel Gonçalves 

Montijo 



 

Domingo V da Páscoa  

Ano B 
 

 

 

 

 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

 

 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 

discípulos: «Eu sou a verdadeira vide e 

meu Pai é o agricultor. Ele corta todo 

o ramo que está em Mim e não dá fru-

to e limpa todo aquele que dá fruto, 

para que dê ainda mais fruto. Vós já 

estais limpos, por causa da palavra 

que vos anunciei. Permanecei em Mim 

e Eu permanecerei em vós. Como o 

ramo não pode dar fruto por si mes-

mo, se não permanecer na videira, 

assim também vós, se não permane-

cerdes em Mim. Eu sou a videira, vós 

sois os ramos. Se alguém permanece 

em Mim e Eu nele, esse dá muito fruto, 

porque sem Mim nada podeis fazer. Se 

alguém não permanece em Mim, será 

lançado fora, como o ramo, e secará. 

Esses ramos, apanham-nos, lançam-

nos ao fogo e eles ardem. Se perma-

necerdes em Mim e as minhas pala-

vras permanecerem em vós, pedireis o 

que quiserdes e ser-vos-á concedido. 

A glória de meu Pai é que deis muito 

fruto. Então vos tornareis meus discípu-

los».  

  Jo 15, 1 - 8 

Maria foi uma mulher judia escolhida por 

Deus para ser a mãe de Jesus. 
  

Ela era virgem quando ficou grávida pela 

acção do Espírito Santo.  
 

Junto com seu marido José, Maria prova-

velmente teve um papel importante na 

educação de Jesus durante a sua infância 

e, mais tarde, se tornou sua seguidora. 
  

Ela estava com os outros discípulos de Je-

sus quando o Espírito Santo desceu no dia 

de Pentecostes.  
 

Hoje, em muitos países, celebra-se o Dia 

das Mães.  
 

Quero lembrar todas as mães com grati-

dão e afecto, confiando-as à proteção de 

Maria, nossa Mãe celestial.  
 

Recordo-me também das mães que pas-

saram para outra vida e nos acompanham 

do Céu.              

   Papa Francisco 

 

DIA DA MÃE 
 

Domingo, 2 de Maio de 2021 
INFORMAÇÃO 

Maio - mês de Maria 
Oração Comunitária do Terço do Rosário 

na Igreja Matriz de Terça a Sexta  

8:30 | 18:15  
___________________________________________ 

 

Clero 
 

Terça, 4 de Maio de 2021 
 

Reunião da Vigararia 
___________________________________________ 

 

Vimos apelar à generosidade de toda 

a Comunidade para que cada um se-

gundo as suas possibilidades contribu-

am com a oferta em géneros alimen-

tares.  
 

Neste momento estamos necessitados 

de:  

 - Massa Grossa  

 - Óleo 

 - Grão 

 - Farinha 

 - Açúcar           

                                                   Bem Hajam 


