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Nº 596 – Série III – 22 de Maio de 2022 
DOMINGO VI DA PÁSCOA 

DEIXO-VOS A PAZ, DOU-VOS A MINHA PAZ 
Contemplando a Palavra que Jesus 
nos oferece neste VI Domingo do 
Tempo Pascal conseguimos perceber 
porque é que nestes domingos do 
tempo pascal fazemos grande festa 

com o Espírito Santo. Afinal 
é a Terceira Pessoa da 
Santíssima Trindade que fez 
nascer a Igreja, os discípulos 
sabiam que só poderiam agir sob a ação do Espírito nas suas 
vidas. É este Espírito de Amor que, ao longo dos séculos, vai 
iluminando e orientando a Igreja para que vivamos Jesus vivo na 
comunidade. Só à Luz do Espírito Santo é que poderemos 
acolher a Palavra do Ressuscitado que nos comunica a Sua Paz. 
Ele sabe que vai ser condenado, injustamente, sabe que será 
traído e abandonado, teria todas as razões para estar angustiado; 
mas Ele só ama por isso está em Paz. Sim, em Paz… percebemos 

no nosso mundo como a falta de Paz tem por raiz a falta de Amor. No 
dia em que a humanidade aprender a arte de Amar, a Paz brotará por si; 
contudo, hoje resta-nos acolher a Paz que vem de Jesus, receber o dom 
do Espírito e sermos nós, comunidade os primeiros promotores da Paz. 
Votos de feliz e santo Domingo para todos. 

Pe Silvano Gonçalves 

AÇÃO PASTORAL: 23 a 29 de Maio 2022 
 CALHETA S. FRANCISCO ATOUGUIA 

Segunda-feira 
23 – 05 – 2022 

 Missa – 19h  

Terça-feira 
24 – 05 – 2022 

Cartório – 18h 
Missa – 19h 

  

Quarta-feira 
25 – 05 – 2022 

 Missa – 8:30 
Cartório 

Cartório – 18h 
Missa – 19h 

Quinta-feira 

26 – 05 – 2022 
  São Pedro – 19h 

Sexta-feira 

27 – 05 – 2022 
 Cartório – 18h 

Missa – 19h 
Missa – 8:30 

Cartório 
Sábado 

28 – 05 – 2022 
Missa – 17:30 

 
Missa – 20:30 
Proc. Velas 

Missa – 19h  

29 – 05 – 2022 
ASCENSÃO DO 

SENHOR 

Missa – 11h 
 

Missa – 9:30 
 

Missa – 8h 
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PUBLICAÇÕES GERAIS 
UM DIA PELA VIDA, veja o folheto que recebeu em casa e inscreva-
se, neste que é o maior evento de solidariedade internacional. 
Paróquia do Atouguia 
ü VISITA PASCAL: dia 22 a partir das 14h (Atouguia Acima, 15:30 

Atouguia Abaixo, 17:30 Lombo Doutor, pedimos a todos que estejam 
no caminho para a passagem do Espírito Santo 

ü  
Paróquia da Calheta 
ü PROCISSÃO DAS VELAS: 31 de Maio 
ü FESTA DO ESPÍRITO SANTO: dia 5 de Junho, vamos fazer a visita ao 

porto de recreio a partir das 14h e bênção dos barcos pelas 16h. 
Missa da festa pelas 17h 

ü  
Paróquia de São Francisco Xavier 
ü PROCISSÃO DAS VELAS: 28 de Maio 
ü VISITA PASCAL: Próximo Domingo dia 29. 14h Lombo Brasil, 15h 

Salão, 16:30 Laranjeiras, 17:30 Estrela. 
ü Reunião com todos os irmãos que vão acompanhar as insígnias 

próxima sexta-feira dia 27 pelas 19h 
ü  



 

Evangelho do Domingo 
Dia 29 maio de 2022 

DOMINGO VII DA PÁSCOA 
 
Conclusão do santo Evangelho segundo 
São Lucas 
 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Está escrito que o Messias havia de sofrer e de 
ressuscitar dos mortos ao terceiro dia e que 
havia de ser pregado em seu nome o 
arrependimento e o perdão dos pecados a todas 
as nações, começando por Jerusalém. Vós sois 
testemunhas disso. Eu vos enviarei Aquele que 
foi prometido por meu Pai. Por isso, permanecei 
na cidade, até que sejais revestidos com a força 
do alto». Depois Jesus levou os discípulos até 
junto de Betânia e, erguendo as mãos, 
abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-
Se deles e foi elevado ao Céu. Eles prostraram-
se diante de Jesus, e depois voltaram para 
Jerusalém com grande alegria. E estavam 
continuamente no templo, bendizendo a Deus. 
 
Palavra da salvação. 

 

Acontece na Diocese 
 

V “Para o pároco do Atouguia, 
Pe. Silvano Gonçalves, a 
presença dos símbolos da JMJ e 
dos organizadores do encontro 
de jovens com o Papa, em 
agosto de 2023 na Calheta é “um 
momento que fica registado na 
história da paróquia” e 
testemunha a “verdade da 
Igreja”. A grande beleza da 
Jornada Mundial da Juventude, 
acrescentou, “não é só os dias 
de multidão, mas todo o caminho 
que se faz até lá”.  
(https://www.jornaldamadeira
.com/) 

 
 
V  “D. Américo Aguiar presidiu 
à Eucaristia, com a presença 
dos símbolos da JMJ e 
participada também por 
representantes dos Comités 
Organizadores Diocesanos e 
alguns elementos do Comité 
Organizador Local. 
O mais importante do que a 
semana da JMJ, para a Igreja 
em Portugal e para a sociedade 
portuguesa de um modo geral, é 
o caminho de preparação, o 
ativar das capacidades que 
existem no terreno, nas 
freguesias, paróquias, 
instituições desportivas, culturais 
e recreativas.”  
(https://www.jornaldamadeira
.com/) 
 
 

 

“ex urbe ad toti orbe” 

(Ecclesia 15 de maio) 
X Vaticano: Igreja Católica tem dez novos santos “O Papa proclamou como 
santos o francês Carlos de Foucauld, dois mártires e sete fundadores e fundadoras de 
Institutos de Vida Consagrada (como Maria Rivier), numa Missa que marcou o regresso 
destas celebrações ao Vaticano, após as restrições da pandemia. “A santidade não se 
faz de alguns gestos heroicos, mas de muito amor diário”. 
 
(Ecclesia 16 de maio) 
X Vaticano: Papa diz que missão é «dinamismo fundamental» da Igreja Católica 
“O impulso evangelizador nunca desapareceu na Igreja e permanece sempre como o 
seu dinamismo fundamental. Sair de si mesmo anunciar com a vida o amor livre e 
salvífico de Deus por nós, todos chamados a ser irmãos” 
 
 
 

Para pensar…. 
 
 
Qual é o significado da tua vida? 
Como chegaste a ser quem és? Para onde queres ir? Já estás a caminho? 
 É importante que assumas que este mundo é teu. Tens o direito absoluto de estar 
aqui. Tens também dever de te dedicar a algo mais do que apenas passar o teu tempo 
a sobreviver. As tuas ações podem ter um enorme impacto, mesmo em vidas que 
nunca conhecerás. O mundo de todos depende também de ti. Não julgues que és 
insignificante, porque não o és. A tua vida tem um propósito. Podes não o descobrir ou 
não o querer assumir, mas o que na verdade importa é que a tua existência supõe uma 
missão, um objetivo que te fará feliz, não só depois o alcançares, mas assim que 
começares a lutar por ele. Trata de saíres do conforto da indecisão e arrisca-te a ser 
mais. Se não tens esperança em ti, ou já terás morrido ou então estás desperdiçar o 
tempo que te é dado. Sabes, não há nada mais valioso na vida do que a própria vida. 
O tempo que nos é dado a cada dia é o maior dom a que podemos aspirar. A esperança 
é a prova absoluta de que há algo pelo qual vale a pena lutar. A minha vida é feita do 
aqui e agora, tanto quanto é também constituída por todos os horizontes que estão ao 
meu alcance. O desprendimento é essencial a uma vida plena. Não nos devemos 
preocupar com o que não conseguimos controlar. O que me acontece pode ter um 
sentido que eu não conheço. Mas cabe-me sempre dar-lhe uma resposta e essa é da 
minha responsabilidade(…). 
Nenhum de nós está sozinho na vida. Não se julgue que conhecer o sentido da vida é 
compreender-se, porque é muito mais do que isso. Passa por compreender o mundo 
e os outros, encontrando o lugar de cada um de nós na verdade do mundo… 
A felicidade é uma espécie de alegria que não passa, enraizada na certeza do sentido 
da minha vida. A vida é um desejo enorme de… mais vida. Sentes isso? 
(In Imissio, crónica José Luís Nunes Martins; 13maio2022) 
 

“Se o mal é contagioso, o bem 
também é. Deixemo-nos contagiar 

pelo bem!” 

(Papa Francisco) 
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