
 

 

Montijo, 9 de maio de 2021 

Hoje, celebramos o último Domingo antes das 

solenidades da Ascensão e Pentecostes, que 

encerram a Páscoa. Se, ao longo destes Domin-

gos, Jesus ressuscitado se manifestou como o 

Bom Pastor e a videira a quem há que estar 

unido como os sarmentos, hoje abre-nos de par 

em par o seu Coração.  
 

Naturalmente, no seu Coração só encontramos 

amor. O que constitui o mistério mais profundo 

de Deus é que é Amor. Tudo o que fez desde a 

criação até a redenção é por amor. Tudo o 

que espera de nós como resposta à sua acção 

é amor. Por isso, as suas palavras ressoam hoje: 

«Permanecei no meu amor».  
 

O amor pede reciprocidade, é como um diálo-

go que nos faz corresponder com um amor 

crescente ao seu amor primeiro. Um fruto do 

amor é a alegria: «Eu vos disse isto, para que a 

minha alegria esteja em vós»  
 

Se nossa vida não reflecte a alegria de acredi-

tar, se nos deixamos afogar pelas contrarieda-

des sem ver que o Senhor também está aí pre-

sente e nos consola, é porque não conhecemos 

Jesus suficientemente.  
 

Tudo se resume nesta palavra: “amar”. Recorda

-nos Sto. Agostinho: «A caridade, em efeito, 

conduz o homem necessariamente a todas as 

outras virtudes que o fazem bom».  

 

FOLHA DOMINICAL 
Domingo VI da Páscoa 

 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. 

12 de maio de 2021 
 

Igreja Matriz 

     21:00  
 

Oração do Terço   

do Rosário  

em Honra de  

Nossa  Senhora de Fátima 

Enquanto rezamos o Terço do 

Rosário a Imagem de Nossa 

Senhora de Fátima, percorrerá 

as ruas da nossa Cidade num 

veículo automóvel. 



 

Domingo VI da Páscoa  
Ano B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

 

 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 

discípulos: «Assim como o Pai Me amou, 

também Eu vos amei. Permanecei no 

meu amor. Se guardardes os meus man-

damentos, permanecereis no meu 

amor, assim como Eu tenho guardado 

os mandamentos de meu Pai e perma-

neço no seu amor. Disse-vos estas coisas, 

para que a minha alegria esteja em vós 

e a vossa alegria seja completa. É este o 

meu mandamento: que vos ameis uns 

aos outros, como Eu vos amei. Ninguém 

tem maior amor do que aquele que dá 

a vida pelos amigos. Vós sois meus ami-

gos, se fizerdes o que Eu vos mando. Já 

não vos chamo servos, porque o servo 

não sabe o que faz o seu senhor; mas 

chamo-vos amigos, porque vos dei a 

conhecer tudo o que ouvi a meu Pai. 

Não fostes vós que Me escolhestes; fui Eu 

que vos escolhi e destinei, para que va-

des e deis fruto e o vosso fruto permane-

ça. E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai 

em meu nome, Ele vo-lo concederá. O 

que vos mando é que vos ameis uns aos 

outros».  

 

 

  Jo 15, 9 - 17 

«– Não tenhais medo! Eu não vos faço mal! 

– De onde é Vossemecê? – lhe perguntei. 

– Sou do Céu. 

– E que é que Vossemecê me quer? 

– Vim para vos pedir que venhais aqui, seis me-

ses seguidos, no dia 13 a esta mesma hora. De-

pois direi quem sou e o que quero. Depois volta-

rei ainda aqui uma sétima vez. 

[– Vossemecê sabe-me dizer se a guerra ainda 

dura muito tempo ou se acaba breve? 

– Não te posso dizer ainda enquanto não te 

disser também o que quero.] 

– E eu também vou para o Céu? 

– Sim, vais. 

– E a Jacinta? 

– Também. 

– E o Francisco? 

– Também, mas tem que rezar muitos Terços. 

[...] 

– E a Maria das Neves já está no Céu? 

– Sim, está. 
– E a Amélia? 

– Estará no purgatório até ao fim do mundo. 

[...] 

– Quereis oferecer-vos a Deus para suportar 

todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, 

em acto de reparação pelos pecados com que 

Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos 

pecadores? 

– Sim, queremos! 

– Ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de 

Deus será o vosso conforto. 

Foi ao pronunciar estas últimas palavras (a gra-

ça de Deus, etc.) que abriu pela primeira vez as 

mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa, 

como que reflexo que delas expedia, que pe-

netrando-nos no peito e no mais íntimo da  

Primeira aparição  
de Nossa Senhora 

 

Cova da Iria, 13 de maio de 1917 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÃO 
Maio - mês de Maria 

Oração Comunitária do Terço do Rosário na 

Igreja Matriz de Segunda a Domingo 

8:30 | 18:15 | 21:00 

O terço das 21:00 Não se realiza ao sábado 
______________________________ 

 

Quinta Feira, 13 de Maio de 2021 
 

FESTA 
 

Virgem Santa Maria  

do Rosário de Fátima 

 

Vimos apelar à generosidade de toda a 

Comunidade para que cada um segundo 

as suas possibilidades contribuam com a 

oferta em géneros alimentares.  
 

Neste momento estamos necessitados de:  
 

 - Massa Grossa  

 - Óleo 

 - Grão 

 - Farinha 

 - Açúcar           

                                                   Bem Hajam 

alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, 

que era essa luz, mais claramente que nos ve-

mos no melhor dos espelhos. Então por um im-

pulso íntimo também comunicado, caímos de 

joelhos e repetíamos intimamente: 

– Ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu 

Deus, meu Deus, eu Vos amo no Santíssimo Sa-

cramento.  

Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora 

acrescentou: 

– Rezem o Terço todos os dias, para alcan-

çarem a paz para o mundo e o fim da guerra.»  


