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ÁGAPE
Ágape “exprime a experiência do amor que se torna verdadeiramente descoberta do outro. O amor torna-se cuidado do outro 
e pelo outro. Já não se busca a si próprio, não busca a imersão no inebriamento da felicidade; procura, ao invés, o bem do 
amado: torna-se renúncia, está disposto ao sacrifício”.   Bento XVI

A CORAGEM DE ARRISCAR PELA PROMESSA DE DEUS
(…) Desejo re�etir sobre a chamada do Senhor enquanto nos torna portadores duma promessa e, ao mesmo 
tempo, nos pede a coragem de arriscar com Ele e por Ele. Quero deter-me brevemente sobre estes dois aspetos – a 
promessa e o risco –, contemplando juntamente convosco a cena evangélica da vocação dos primeiros discípulos 
junto do lago da Galileia (cf. Mc 1, 16-20).

Dois pares de irmãos – Simão e André, juntamente com Tiago e João – estão ocupados na sua faina diária de pesca-
dores. Nesta cansativa pro�ssão, aprenderam as leis da natureza, desa�ando-as quando os ventos eram contrários 
e as ondas agitavam os barcos. Em certos dias, a pesca abundante recompensava da árdua fadiga, mas, outras vezes, 
o trabalho duma noite inteira não bastava para encher as redes e voltava-se para a margem cansados e desiludidos.
Estas são as situações comuns da vida, onde cada um de nós se confronta com os desejos que traz no coração, se 
empenha em atividades que – espera – possam ser frutuosas, se adentra num «mar» de possibilidades sem conta à 
procura da rota certa capaz de satisfazer a sua sede de felicidade. Às vezes goza-se duma pesca boa, enquanto 
noutras é preciso armar-se de coragem para governar um barco sacudido pelas ondas, ou lidar com a frustração de 
estar com as redes vazias.

Como na história de cada vocação, também neste caso acontece um encontro. Jesus vai pelo caminho, vê aqueles 
pescadores e aproxima-Se... Sucedeu assim com a pessoa que escolhemos para compartilhar a vida no matrimónio, 
ou quando sentimos o fascínio da vida consagrada: vivemos a surpresa dum encontro e, naquele momento, vislum-
bramos a promessa duma alegria capaz de saciar a nossa vida. De igual modo naquele dia, junto do lago da Galileia, 
Jesus foi ao encontro daqueles pescadores, quebrando a «paralisia da normalidade» (Homilia no XXII Dia Mundial da 
Vida Consagrada, 2/II/2018). E não tardou a fazer-lhes uma promessa: «Farei de vós pescadores de homens» (Mc 1, 
17).

Sendo assim, a chamada do Senhor não é uma ingerência de Deus na nossa liberdade; não é uma «jaula» ou um 
peso que nos é colocado às costas. Pelo contrário, é a iniciativa amorosa com que Deus vem ao nosso encontro e nos 
convida a entrar num grande projeto, do qual nos quer tornar participantes, apresentando-nos o horizonte dum 
mar mais amplo e duma pesca superabundante.

Com efeito, o desejo de Deus é que a nossa vida não se torne prisioneira do banal, não se deixe arrastar por inércia 
nos hábitos de todos os dias, nem permaneça inerte perante aquelas opções que lhe poderiam dar signi�cado. O 
Senhor não quer que nos resignemos a viver o dia a dia, pensando que a�nal de contas não há nada por que valha 
a pena comprometer-se apaixonadamente e apagando a inquietação interior de procurar novas rotas para a nossa 
navegação. Se às vezes nos faz experimentar uma «pesca miraculosa», é porque nos quer fazer descobrir que cada 
um de nós é chamado – de diferentes modos – para algo de grande, e que a vida não deve �car presa nas redes do 
sem-sentido e daquilo que anestesia o coração. Em suma, a vocação é um convite a não �car parado na praia com 
as redes na mão, mas seguir Jesus pelo caminho que Ele pensou para nós, para a nossa felicidade e para o bem 
daqueles que nos rodeiam.

(Papa Francisco, Excertos da Mensagem para o Dia Mundial das Vocações 2019)



Deus, nosso Pai,
ao enviares o Teu Filho Jesus,
quiseste vir ao nosso encontro.
Queremos agradecer-Te, hoje,

por continuares a chamar,
no barco da Igreja,

pescadores para o alto mar,
para a missão de chegar a todos.

Concede-nos,
pela graça do Batismo,

o dom da escuta da Tua voz
e da resposta generosa.

Desejamos abrir-nos ao “sonho maior”:
discernir a vocação

que nos torna servidores
da alegria do Evangelho.

Dá-nos a coragem de arriscar,
como a jovem Maria,

para sermos portadores da Tua promessa.
Ámen.   

No passado dia 28 a Igreja de São Miguel, em Sintra, recebeu a Assembleia Diocesana de Catequistas organizada pelo Sector da 
Catequese do Patriarcado de Lisboa. O tema foi “Celebrar o encontro com Jesus Cristo» e as actividades incluíram oração da 
manhã, participação em ateliers formativos e Eucaristia de encerramento presidida por D. Manuel Clemente. Uma equipa de 
catequistas da nossa paróquia e o P. Hugo Gonçalves orientaram a sessão de formação relativa ao Sacramento da Reconciliação.

ASSEMBLEIA DIOCESANA DE CATEQUISTAS

Inicia-se hoje a Semana de Oração pelas Vocações, assinalada desde há 56 anos e celebrada pela Igreja do mundo 
inteiro, e que terminará no dia 12, Domingo do Bom Pastor. Esta Semana, com o tema proposto pelo Papa Francisco, 
é um convite à re�exão sobre a incontornável dimensão vocacional da vida de cada ser humano, rezando pelas 
vocações no seio da Igreja (matrimónio, sacerdócio, vida consagrada e vida laical). Tendo lugar em pleno tempo da 
Páscoa, quando trazemos no coração e nos lábios, de modo particularmente mais intenso o anúncio festivo da 
Ressurreição de Jesus, esta Semana recorda-nos que as vocações na Igreja têm uma marca profundamente pascal, 
porque todas nos interpelam para o serviço aos outros, para o amor sem medida, para a entrega da vida.

REZAR PELAS VOCAÇÕES





Cinquentena Pascal: o Tempo Pascal compreende cinquenta dias (em grego, pentecostes), vividos e celebrados 
como um só dia: «Os cinquenta dias que se prolongam desde o Domingo da Ressurreição até ao Domingo do 
Pentecostes celebram-se na alegria e exultação como um único dia de festa, melhor, como “um grande domingo”» 
(NG 22). 

É o espaço mais «forte» de todo o ano, que se inaugura na Vigília Pascal e se celebra durante sete semanas, até ao 
Pentecostes. É a Páscoa de Cristo, o Senhor, que passou à sua existência de�nitiva e gloriosa. Também é a Páscoa 
da Igreja, seu Corpo, que é introduzida na Vida Nova do seu Senhor, por meio do Espírito que Cristo lhe deu no dia 
do primeiro Pentecostes. Este tempo de alegria e de vivência das primeiras comunidades cristãs é sublinhado 
pelas leituras bíblicas da Missa mas também pela presença do Círio Pascal aceso nas celebrações, e não só até à 
festa da Ascensão, como era costume, mas até ao �nal do domingo do Pentecostes.  

(Fonte: Secretariado Nacional de Liturgia, Dicionário elementar)

ABC DA LITURGIA

“Olhar da Mãe, olhar das mães. Um mundo que olha para o futuro, privado de olhar materno, é míope. 
Aumentará talvez os lucros, mas jamais será capaz de ver, nos homens, filhos. Haverá ganhos, mas não 
serão para todos. Habitaremos na mesma casa, mas não como irmãos. A família humana fundamen-
ta-se nas mães. Um mundo, onde a ternura materna acaba reduzida a um mero sentimento, poderá 
ser rico de coisas, mas não rico de amanhã. 

Mãe de Deus, ensinai-nos o vosso olhar sobre a vida e volvei o vosso olhar para nós, para as nossas 
misérias. Tomai-nos pela mão, Maria. Agarrados a Vós, superaremos as curvas mais fechadas da 
história. Levai-nos pela mão a descobrir os laços que nos unem. Reuni-nos, todos juntos, sob o vosso 
manto, na ternura do amor verdadeiro, onde se reconstitui a família humana: «À vossa proteção, recor-
remos, Santa Mãe de Deus».” (Homilia 1.1.2019)

DIZ O PAPA FRANCISCO

CASAIS DO CAMPO GRANDE
No dia 7, terça-feira, às 21h00, realizar-se-á mais um encontro dos Casais do Campo Grande, com o tema “O casal e os sacra-
mentos” apresentado pelo P. Hugo Gonçalves.

E DEUS NISSO TUDO?
Na quarta-feira, dia 8 de Maio, Henrique Leitão, Historiador da Ciência, vencedor do Prémio Pessoa e Investigador da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa é o convidado de Maria João Avillez . “E DEUS NISSO TUDO?” é a pergunta de 
partida para mais uma conversa na nossa igreja, das 21:30 às 22:30.

EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO E VIGÍLIA
Na quinta-feira, dia 9 de Maio, haverá Exposição do Santíssimo durante o dia e vigília de oração Rezar a Beleza às 21:00.

TERÇO – MÊS DE MAIO
Estamos a viver o mês de Maria com a oração diária do terço orientada pelos nossos grupos pastorais: de Segunda a 
Sábado às 18:30 e ao Domingo às 17:00. Todos estão convidados a participar.

A ACONTECER


