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O Que Há De Novo?

Todos ficam um pouco animados com a perspetiva de algo novo, seja um novo emprego, um carro novo ou um
novo iPhone. Essa coisa nova pode ser simplesmente uma substituição. Porém, quando é um modelo novo, um
upgrade, a gente ficam ainda mais animados. Apocalipse usa uma palavra grega distinta, kainós, para este
segundo tipo de novidade. O novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém (e o novo mandamento mencionado no
Evangelho) sugerem uma novidade radical – o tipo resultante de um ato de Deus. Séculos antes, o profeta Isaías
havia prometido um novo céu e uma nova terra (ver Isaías 65:17). Essa metáfora apontava para um tempo de
paz e realização escatológica, um tempo em que o relacionamento da aliança entre Deus e o povo seria renovado
e duraria para sempre. Esta era uma promessa que o povo prezava.
Como devemos ler esta passagem do Apocalipse hoje? Refere-se a um momento desta vida? Ou, depois desta
vida? Na verdade, pode se referir a ambos. Acreditamos que, com sua morte e ressurreição, Jesus inaugurou
este tempo de cumprimento. No entanto, seu pleno estabelecimento ainda não está completo, daí o novo
mandamento: “Amem-se uns aos outros” (João 13:34). Quando seguimos verdadeiramente este mandamento e
amamos uns aos outros, tornamos realmente presentes o novo céu e a nova terra; tornamos real a nova Jerusalém,
parceira da aliança de Deus. No entanto, o cumprimento final virá quando Deus finalmente completar todas as
coisas. É quando tudo será novo.
—Sr. Dianne Bergant, CSA

MISSA
DOMINGO V DA PÁSCOA

ORAÇÃO COLECTA
Deus todo-poderoso e eterno, realizai sempre em nós o mistério pascal, para que, tendo sido renovados
pelo santo Batismo, com o auxílio da vossa proteção, dêmos fruto abundante e alcancemos as alegrias da
vida eterna. 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 14, 21b-27
Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, a Icónio e a Antioquia. Iam fortalecendo as almas dos
discípulos e exortavam-nos a permanecerem firmes na fé, «porque – diziam eles – temos de sofrer muitas
tribulações para entrarmos no reino de Deus». Estabeleceram anciãos em cada Igreja, depois de terem
feito orações acompanhadas de jejum, e encomendaram-nos ao Senhor, em quem tinham acreditado.
Atravessaram então a Pisídia e chegaram à Panfília; depois, anunciaram a palavra em Perga e desceram
até Atalia. De lá embarcaram para Antioquia, de onde tinham partido, confiados na graça de Deus, para
a obra que acabavam de realizar. À chegada, convocaram a Igreja, contaram tudo o que Deus fizera com
eles e como abrira aos gentios a porta da fé.
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL Salmo 144, 8-13ab (R. 1)
Refrão: Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Rei.
O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade.
O Senhor é bom para com todos e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas.
Graças Vos dêem, Senhor, todas as criaturas e bendigam-Vos os vossos fiéis.
Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos.
Para darem a conhecer aos homens o vosso poder, a glória e o esplendor do vosso reino.
O vosso reino é um reino eterno, o vosso domínio estende-se por todas as gerações.
LEITURA II Ap 21, 1-5a
Leitura do Livro do Apocalipse
Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido
e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do Céu, da presença de
Deus, bela como noiva adornada para o seu esposo. Do trono ouvi uma voz forte que dizia: «Eis a morada
de Deus com os homens. Deus habitará com os homens: eles serão o seu povo e o próprio Deus, no meio
deles, será o seu Deus. Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos; nunca mais haverá morte nem
luto, nem gemidos nem dor, porque o mundo antigo desapareceu». Disse então Aquele que estava sentado
no trono: «Vou renovar todas as coisas».
Palavra do Senhor.

ALELUIA Jo 13, 34
Refrão: Aleluia.
Dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor: amai-vos uns aos outros, como Eu vos amei.
EVANGELHO Jo 13, 31-33a.34-35
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Quando Judas saiu do Cenáculo, disse Jesus aos seus discípulos: «Agora foi glorificado o Filho do
homem e Deus foi glorificado n’Ele. Se Deus foi glorificado n’Ele, Deus também O glorificará em Si
mesmo e glorificá-l’O-á sem demora. Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco. Douvos um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros. Como Eu vos amei, amai-vos também uns aos
outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: se vos amardes uns aos outros».
Palavra da salvação.
ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS
Senhor nosso Deus, que, pela admirável permuta de dons neste sacrifício, nos fazeis participar na
comunhão convosco, único e sumo bem, concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, dêmos
testemunho dela na prática das boas obras. Por Cristo nosso Senhor.
ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nestes divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga
condição do pecado à vida nova da graça. Por Cristo nosso Senhor.
FESTA DO SENHOR SANTO CRISTO
Horário
Tríduo Preparatório - Catedral de Santa Teresa
Quinta-feira
19 de Maio às 7:30
Sexta-feira
20 de Maio às 7:30
Sábado
21 de Maio às 8:00 (Mudança da Imagem)
Domingo

22 de Maio à 1:30 Missa com procissão a seguir

Notas
1. Se quiserem doar dinheiro para decoração de floras, por favor entrar em contato com a Sra. Faria
292-3850.
2. Se alguma Criança da Comunhão e anjos quiserem participar na procissão, por favor, entrem em
contato com a Sra. Anna Machado.
3. Se alguém ainda tiver alguma roupa de anjo que não use, por favor, devolva para a Sra. Anna
Machado.
4. Se alguém quiser levar o andor do Senhor Santo Cristo, por favor contato Sr. Teo Andrade 335-5112.
5. Se alguém quiser oferecer massa, por favor, deixe-o no Salão do MSA até as 11:00.
6. Refrescos serão servidos no Salão do MSA logo após a procissão.

O CANTINHO DO BISPO

Caros Companheiros Católicos,
Em um discurso aos representantes da liderança da Federação Internacional de Farmacêuticos Católicos, o Papa
Francisco disse a eles que “Os pacientes valorizam muito a atmosfera de proximidade e a vida familiar. Dá a dimensão
humana aos cuidados de saúde.” Como disse o Papa, a pandemia do COVID-19 colocou os farmacêuticos na linha de
frente. Eles forneceram ajuda e aconselhamento, bem como testes e análises necessárias na vida cotidiana de forma
eficiente e rápida.
O Pontífice notou que esta situação de crise gerou a necessidade de unidade e apoio mútuo no ambiente profissional.
Os farmacêuticos constituem uma importante “ponte” entre os cidadãos e o sistema de saúde. Este sistema é muitas
vezes burocrático e a Pandemia colocou-o à prova ao abrandar e por vezes até paralisar os procedimentos. Na prática,
isso significou maiores transtornos e sofrimentos e, infelizmente, mais danos à saúde dos doentes. Neste contexto, os
farmacêuticos dão um duplo contributo para o bem comum; aliviam o sistema de saúde e aliviam as tensões sociais.
O Papa Francisco observou que a contribuição que os farmacêuticos podem dar para a conversão à ecologia integral
é muito importante.
O Papa sublinhou que “todos somos chamados a aprender um estilo de vida que exprima um maior respeito pelo
ambiente em que Deus nos colocou, pela nossa casa comum. Este estilo de vida inclui também uma alimentação
saudável e a vida em geral. Penso que os farmacêuticos também podem “criar cultura” nesta área, promovendo uma
maior sabedoria na condução de um estilo de vida saudável. A este respeito, pode-se inspirar numa tradição milenar
que remonta às antigas farmácias monásticas da Europa. No entanto, hoje, graças a Deus, essas raízes podem ser
enriquecidas com o conhecimento e as práticas de outras culturas, como o Extremo Oriente ou as Primeiras Nações
de ambas as Américas. Eu diria que vocês farmacêuticos podem nos ajudar a expor as fraudes da falsa prosperidade
e nos educar para a verdadeira “vida boa” para que não seja privilégio de poucos, mas ao alcance de todos."
Aproveite seu final de semana e tenha uma ótima semana!
Bispo Wes

•
•
•

Intenções de Missas: Catedral de Santa Teresa – 15 de Maio, 2022
Gabriel, Manuel e Norberto Garrafa
●
Manuel Medeiros
Filomena Mota
●
Luiz Pimentel
Miguel Franco
●
Marcelinho Aguiar

Lista de Serviço na Catedral de Santa Teresa – 21 de Maio, 2022 - Sábado de Festa do Santo Cristo
Ministros da Comunhão:
Leitores:
Coletores:

Ana Maria Medeiros
Lúcia Piedade
Carlos Ledo

Lúcia Piedade
Sandra Bolarinho
Teo Andrade

Jose Benevides

Natividade Correia

Edmundo Faria

Francisco Pontes

Lista de Serviço na Catedral de Santa Teresa – 22 de Maio, 2022 - Domingo de Festa do Santo Cristo
Ministros da Comunhão:
Leitores:
Coletores:

Ana Maria Medeiros
Lúcia Piedade
Carlos Ledo

Lúcia Piedade
Sandra Bolarinho
Teo Andrade

Jose Benevides

Natividade Correia

Edmundo Faria

Francisco Pontes

Velas votivas em louvor do Senhor Santo Cristo. (Para marcação de velas votivas, contactar 292-3850)
1/05/22
8/05/22
15/05/22
22/05/22
29/05/22

Eduardo Vieira e Família*
Gilberto Oliveira e Família*
José Oliveira e Família*
Manuel Medeiros e Família*
Edmundo Faria e Família*

Rosalina Pacheco e Família*
Paulo Jorge Moniz e Família*
José Marques e Família*
Ana Medeiros e Família*
Anônimo

Antero Bento e Família*
José Benevides e Família*
António Chibante e Família*
Luis Barroso e Família*
Anônimo

Lúcia Piedade e Família*
Margarida Rodrigues e Família*
Francisco Pontes e Família*
António Pacheco e Família*
Anônimo

