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22 de Maio, 2022 

 

Mudança do Senhor Santo 

Cristo dos Milagres 



MISSA 
 

Sábado da semana V 
 

 

ORAÇÃO COLECTA 

Deus todo-poderoso e eterno, que, pelo Batismo, nos fizestes renascer para a vida eterna, concedei que 

os vossos filhos, regenerados para a esperança da imortalidade, alcancem com a vossa ajuda a plenitude 

da glória.  Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade 

do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. 
 
 

LEITURA I Actos 16, 1-10 
 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 

Naqueles dias, Paulo chegou a Derbe e depois a Listra. Havia lá um discípulo chamado Timóteo, filho 

de uma judia crente e de pai grego. Os irmãos de Listra e de Icónio davam dele bom testemunho. 

Querendo Paulo levá-lo consigo, mandou-o circuncidar, por causa dos judeus que havia na região, pois 

todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões dos 

Apóstolos e anciãos de Jerusalém, recomendando que se cumprissem. Desse modo as Igrejas eram 

confirmadas na fé e cresciam em número, de dia para dia. Como o Espírito Santo os tinha impedido de 

anunciarem a palavra de Deus na Ásia, atravessaram a Frígia e o território da Galácia. Quando chegaram 

à fronteira da Mísia, tentaram dirigir-se à Bítínia, mas o Espírito de Jesus não lho permitiu. Atravessaram 

então a Mísia e desceram a Tróade. Durante a noite, Paulo teve uma visão: Um macedónio estava de pé 

diante dele e fazia-lhe este pedido: «Passa à Macedónia e vem ajudar-nos». Logo que ele teve esta visão, 

procurámos partir para a Macedónia, convencidos de que Deus nos chamava para anunciar ali o 

Evangelho. 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

SALMO RESPONSORIAL Salmo 99 (100) 
 

Refrão:  Aclamai o Senhor, terra inteira. 
 

Aclamai o Senhor, terra inteira, 

servi o Senhor com alegria, 

vinde a Ele com cânticos de júbilo. 
 

Sabei que o Senhor é Deus, 

Ele nos fez, a Ele pertencemos, 

somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. 
 

Porque o Senhor é bom, 

eterna é a sua misericórdia, 

a sua fidelidade estende-se de geração em geração. 
 

 

 
 

ALELUIA Col 3, 1 
 

Refrão: Aleluia. 
 

Se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, 

onde Cristo está sentado à direita de Deus. 



EVANGELHO Jo 15, 18-21 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro Me odiou a 

Mim. Se fôsseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, pois a minha 

escolha vos separou do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Lembrai-vos das palavras que Eu vos 

disse: ‘O servo não é mais do que o seu senhor’. Se Me perseguiram a Mim, também vos perseguirão a 

vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do 

meu nome, porque não conhecem Aquele que Me enviou». 

Palavra da salvação. 
 

 

 

ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS 

Acolhei benignamente, Senhor, os dons da vossa família e concedei-lhe o auxílio da vossa proteção, para 

que não perca as graças recebidas e alcance os bens eternos.  Por Cristo nosso Senhor. 
 

 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

Guardai sempre, Senhor, com paternal bondade, o povo que salvastes, para que se alegrem com a 

ressurreição do vosso Filho aqueles que foram remidos pela sua paixão.  Ele que vive e reina pelos 

séculos dos séculos. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Martirológio (Sábado) 

Santos Cristóvão de Magallanes, presbítero, e companheiros[1], mártires, que, em várias regiões do 

México, perseguidos em ódio ao nome cristão e à Igreja católica, por terem professado a fé em Cristo 

Rei, alcançaram a coroa do martírio. 

[1]  São estes os seus nomes: Romão Adame, Rodrigo Aguilar, Júlio Álvarez, Luís Batis Sáinz, 

Agostinho Caloca Cortés, Mateus Correa, Atilano Cruz, Miguel de la Mora, Pedro Esqueda Ramírez, 

Margarido Flores, José Isabel Flores, David Galván, Pedro Maldonado, Jesus Méndez, Justino Orona, 

Sabas Reyes, José Maria Robles, Toríbio Romo, Januário Sánchez Delgadillo, Tranquilino Ubiarco e 

David Uribe, presbíteros; e Manuel Morales, Salvador Lara Puente e David Roldán Lara, leigos. 
 

 

 

 

 

 

Martirológio (Domingo) 

Santa Rita de Cássia, religiosa, que, casada com um esposo violento, suportou pacientemente a sua 

crueldade e o reconciliou com Deus; depois de ter perdido o esposo e os filhos, ingressou no mosteiro de 

Santo Agostinho em Cássia, na Úmbria, dando a todos exemplo sublime de paciência e compunção. 



 

 

 

 

 

Lista de Serviço na Catedral de Santa Teresa – 29 de Maio, 2022 - Domingo de Festa do Santo Cristo 

 

 

Velas votivas em louvor do Senhor Santo Cristo. (Para marcação de velas votivas, contactar 292-3850) 
 

1/05/22 Eduardo Vieira e Família* Rosalina Pacheco e Família* Antero Bento e Família* Lúcia Piedade e Família* 

8/05/22 Gilberto Oliveira e Família* Paulo Jorge Moniz e Família* José Benevides e Família* Margarida Rodrigues e Família* 

15/05/22 José Oliveira e Família* José Marques e Família* António Chibante e Família* Francisco Pontes e Família* 

22/05/22 Manuel Medeiros e Família* Ana Medeiros e Família* Luis Barroso e Família* António Pacheco e Família* 

29/05/22 Edmundo Faria e Família* Anônimo Anônimo Anônimo 
 

Ministros da Comunhão: Antonio Chibante Lúcia Piedade Ana Maria Medeiros Lurdes Faria 

Leitores: Lúcia Botelho Michael Chibante   

Coletores: Osvaldo Frias Rui Costa José Marques Jose Vieira 

 
 

Caros Companheiros Católicos, 
 

No último domingo, o Papa Francisco proclamou dez novos santos da Igreja Católica. Deixando de lado toda a questão 

das beatificações e canonizações, estou um pouco contente que entre esses novos santos haja um homem cuja vida 

me tocou e me inspirou no processo de discernir minha vocação na vida; Carlos de Foucauld. 
 

Sua vida foi marcada por muitas reviravoltas: foi soldado, depois explorador e geógrafo; ele experimentou uma 

conversão e tornou-se monge e sacerdote, e eventualmente se tornou um eremita que passou a maior parte de seus 

anos entre os nativos do Saara na Argélia. Assumindo o nome religioso "Irmão Carlos de Jesus", ele viveu com os 

berberes, adotando uma nova abordagem apostólica, pregando não através de sermões, mas através de seu exemplo, 

a fim de se familiarizar mais com os tuaregues. Ele estudou sua cultura por mais de doze anos e coletou centenas de 

poemas tuaregues que traduziu para o francês. Ele não censurou nada nos poemas e nunca mudou nada que não 

estivesse de acordo com a moral católica. As obras de De Foucauld são um ponto de referência para a compreensão 

da cultura tuaregue. Ele foi assassinado em 1916 em seu eremitério. Sua inspiração e escritos levaram à fundação dos 

Irmãozinhos de Jesus e Irmãzinhas de Jesus entre outras congregações religiosas. 
 

Em sua encíclica Fratelli Tutti, o Papa Francisco escreveu que "Charles de Foucauld direcionou seu ideal de entrega 

total a Deus para uma identificação com os pobres, abandonados nas profundezas do deserto africano, expressou seu 

desejo de se sentir irmão de todo ser humano ser, e pediu a um amigo que 'rogasse a Deus que eu fosse verdadeiramente 

o irmão de todos'. Ele queria ser, no final, 'o irmão universal'”. 
 

Charles de Foucauld tornou-se um irmão para todos, não importa quem ele era; Muçulmano, cristão, incrédulo. Não 

havia diferença para ele. Eles eram todos seres humanos, então eles eram todos irmãos e irmãs. Ele realmente tentou 

estar perto deles e amá-los. Ele continuou dizendo: “Não fale, não pregue, mas seja bom, e você pode ser bom quando 

estiver relacionado com Cristo, com Cristo que vive em nós”. Acredito que ele é um excelente modelo para nosso 

mundo fortemente polarizado, confuso e dividido, bem como para o caminho que nossa Igreja deve percorrer em seu 

futuro. 
 

Tenha um lindo domingo e uma semana abençoada! 
 

Bispo Wes 

O CANTINHO DO BISPO 

Intenções de Missas: Catedral de Santa Teresa – 22 de Maio, 2022 

• Antonio Faria     ● Maria de Jesus Andrade 

• Maria da Conceição Farias   ● Maria dos Santos Medeiros 

• Manuel de Medeiros    ● Antonio Mansinho 


