
PEREGRINAÇÃO ANUAL AO  
SANTUÁRIO DO MENINO JESUS DE PRAGA 

 

No próximo Domingo 02 de Junho, em Avessadas, 
o Santuário do Menino Jesus de Praga receberá a 
34ª Peregrinação Anual. Faça a sua inscrição na 
portaria da igreja. Restam poucos lugares! 

 
FESTAS DA CATEQUESE STELLA MARIS 

 

No dia 25 de Maio, pelas 16 horas, teremos 
celebração para os catequizandos do 1º, 2º e 3º 
ano: os catequizandos do 1º ano celebrarão a festa 
da família, os do 2º ano a festa do Pai Nosso e os 
do 3º ano a Primeira Comunhão. Iremos preparar 
esta celebração no dia anterior, 24 de Maio, com 
um ensaio às 19h30 para todos os pais e 
catequizandos. Segue-se, no dia 1 de Junho, 
também pelas 16 horas, a celebração para os 
catequizandos do 4º, 5º e 6º ano: os catequizandos 
do 4º ano celebrarão a festa da Palavra, com a 
entrega da Bíblia, os do 5º ano a festa do Credo e 
os do 6º ano a festa da Profissão de Fé. 
 

PROCISSÃO DA LUZ NA CIDADE DO PORTO 
 

No dia 31 de Maio, Sexta-feira, pelas 21h30, a 
cidade do Porto acolherá a Procissão da Luz de 
Nossa Senhora. A Procissão sairá 
da Igreja da Trindade, seguindo 
pelos Aliados e ruas Formosa, 
Santa Catarina, Passos Manuel e 
Avenida dos Aliados regressando 
à Igreja da Trindade. Esta 
procissão será presidida pelo 
Bispo do Porto, D. Manuel Linda.  

 

 

 

 

DOMINGO NO CARMELO 
 

«Deus vive nesta alma como no seu templo 

preferido neste mundo, porque “as suas delícias 

são estar com os filhos dos homens”. Ao gerá-la 

para a vida sobrenatural pelo dom da graça, 

comunica-lhe a sua vida como um pai ao seu filho 

e, com a sua vida, entrega-lhe os seus segredos e 

os seus tesouros. Tornada filha de Deus pela 

participação da vida divina, a alma justa pode 

receber em si o seu Deus como pai, elevar-se para 

Ele e amá-Lo com amor filial como um filho. 

Deus foi atraído pelo perfume do amor que subia 

das obras e está preso pelo olhar silencioso e 

ardente. Esta dupla fidelidade de amor pelas obras 

e pelo olhar garante a vitória da alma sobre Deus. 

Assim, consegue a realização perfeita das 

promessas divinas: a sua descida à alma e a sua 

manifestação: “Se alguém me tem amor, há-de 

guardar a minha palavra; e o meu Pai o amará, e 

Nós viremos a ele e nele faremos morada...”» 
 

Beato Eugénio Maria 
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O amor dá-te asas 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

O amor é uma escola de voo, desencadeia uma 

energia, uma luz, um calor, uma alegria que põe 

asas a tudo o que se faz. Como se faz para amar 

Jesus? Trata-se de dar-lhe tempo e coração, de 

reservar-lhe espaço. Se não pensas nele, se não lhe 

falas, se não o escutas no segredo, talvez a tua casa 

interior esteja vazia. Mas Ele pede-me apenas uma 

coisa, tornar-me fragmento de cosmos 

hospitaleiro. Casa para as suas duas promessas: o 

Espírito e a paz. O Espírito: tesouro inesgotável, 

fonte que não se cala, vento que não repousa. A 

paz, um dom a procurar pacientemente, a 

construir «artesanalmente» (Papa Francisco), cada 

um com o seu pequeno ramo de paz no deserto da 

história, cada um com o seu mínimo oásis dentro 

das relações do dia a dia. 
 

Ermes Ronchi 

http://www.porto.carmelitas.pt/


 
 

 
 
 
 
LEITURA I      Actos 15, 1-2.22-29 
 

«O Espírito Santo e nós decidimos não vos impor 
mais nenhuma obrigação, além destas que são 

necessárias» 
 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 
 

Naqueles dias, alguns homens que desceram da 
Judeia ensinavam aos irmãos de Antioquia: «Se não 
receberdes a circuncisão, segundo a Lei de Moisés, 
não podereis salvar-vos». Isto provocou muita 
agitação e uma discussão intensa que Paulo e 
Barnabé tiveram com eles. Então decidiram que 
Paulo e Barnabé e mais alguns discípulos subissem 
a Jerusalém, para tratarem dessa questão com os 
Apóstolos e os anciãos. Os Apóstolos e os anciãos, 
de acordo com toda a Igreja, decidiram escolher 
alguns irmãos e mandá-los a Antioquia com 
Barnabé e Paulo. Eram Judas, a quem chamavam 
Barsabás, e Silas, homens de autoridade entre os 
irmãos. Mandaram por eles esta carta: «Os 
Apóstolos e os anciãos, irmãos vossos, saúdam os 
irmãos de origem pagã residentes em Antioquia, na 
Síria e na Cilícia. Tendo sabido que, sem nossa 
autorização, alguns dos nossos vos foram 
inquietar, perturbando as vossas almas com as 
suas palavras, resolvemos, de comum acordo, 
escolher delegados para vo-los enviarmos, 
juntamente com os nossos queridos Barnabé e 
Paulo, homens que expuseram a sua vida pelo 

nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso vos 
mandamos Judas e Silas, que vos transmitirão de 
viva voz as nossas decisões. O Espírito Santo e nós 
decidimos não vos impor mais nenhuma obrigação, 
além destas que são indispensáveis: abster-vos da 
carne imolada aos ídolos, do sangue, das carnes 
sufocadas e das relações imorais. Procedereis bem, 
evitando tudo isso. Adeus». 
 
SALMO RESPONSORIAL          Sl 66 (67) 
 

Refrão: Louvado sejais, Senhor, pelos povos de 
toda a terra. 
 

Deus Se compadeça de nós e nos dê a sua bênção,  
resplandeça sobre nós a luz do seu rosto.  
Na terra se conhecerão os vossos caminhos  
e entre os povos a vossa salvação. 
 

Alegrem-se e exultem as nações,  
porque julgais os povos com justiça  
e governais as nações sobre a terra. 
 

Os povos Vos louvem, ó Deus,  
todos os povos Vos louvem.  
Deus nos dê a sua bênção  
e chegue o seu louvor aos confins da terra. 

 
LEITURA II      Ap 21, 10-14.22-23 
 

«Mostrou-me a cidade santa, que descia do Céu» 
 

Leitura do Livro do Apocalipse 
 

Um Anjo transportou-me em espírito ao cimo de 
uma alta montanha e mostrou-me a cidade santa 
de Jerusalém, que descia do Céu, da presença de 
Deus, resplandecente da glória de Deus. O seu 
esplendor era como o de uma pedra preciosíssima, 
como uma pedra de jaspe cristalino. Tinha uma 
grande e alta muralha, com doze portas e, junto 

delas, doze Anjos; tinha também nomes gravados, 
os nomes das doze tribos dos filhos de Israel: três 
portas a nascente, três portas ao norte, três portas 
ao sul e três portas a poente. A muralha da cidade 
tinha na base doze reforços salientes e neles doze 
nomes: os dos doze Apóstolos do Cordeiro. Na 
cidade não vi nenhum templo, porque o seu 
templo é o Senhor Deus omnipotente e o Cordeiro. 
A cidade não precisa da luz do sol nem da lua, 
porque a glória de Deus a ilumina e a sua lâmpada 
é o Cordeiro. 
 
EVANGELHO       Jo 14, 23-29 
 

«O Espírito Santo vos recordará tudo o que Eu vos 
disse» 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 
São João 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Quem Me ama guardará a minha palavra e meu 
Pai o amará; Nós viremos a ele e faremos nele a 
nossa morada. Quem Me não ama não guarda a 
minha palavra. Ora a palavra que ouvis não é 
minha, mas do Pai que Me enviou. Disse-vos estas 
coisas, estando ainda convosco. Mas o Paráclito, o 
Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, 
vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o 
que Eu vos disse. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha 
paz. Não vo-la dou como a dá o mundo. Não se 
perturbe nem se intimide o vosso coração. 
Ouvistes que Eu vos disse: Vou partir, mas voltarei 
para junto de vós. Se Me amásseis, ficaríeis 
contentes por Eu ir para o Pai, porque o Pai é maior 
do que Eu. Disse-vo-lo agora, antes de acontecer, 
para que, quando acontecer, acrediteis». 


