



Naquele tempo, Jesus manifestou-Se outra vez aos seus discípulos, junto do mar de Tiberíades. 
Manifestou-Se deste modo: Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, 
que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Disse-lhes 
Simão Pedro: «Vou pescar». Eles responderam-lhe: «Nós vamos contigo». Saíram de casa e 
subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus 
apresentou-Se na margem, mas os discípulos não sabiam que era Ele. Disse-lhes Jesus: «Rapazes, 
tendes alguma coisa de comer?» Eles responderam: «Não». Disse-lhes Jesus: «Lançai a rede para 
a direita do barco e encontrareis». Eles lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da 
abundância de peixes. O discípulo predilecto de Jesus disse a Pedro: «É o Senhor». Simão Pedro, 
quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os 
outros discípulos, que estavam apenas a uns duzentos côvados da margem, vieram no barco, 
puxando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas com peixe em 
cima, e pão. Disse-lhes Jesus: «Trazei alguns dos peixes que apanhastes agora». Simão Pedro 
subiu ao barco e puxou a rede para terra, cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes; e, 
apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: «Vinde comer». Nenhum dos 
discípulos se atrevia a perguntar-Lhe: «Quem és Tu?», porque bem sabiam que era o Senhor. 
Jesus aproximou-Se, tomou o pão e deu-lho, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a terceira 
vez que Jesus Se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. 

A mensagem fundamental que brota deste texto convida-nos a constatar a centralidade de Cristo, vivo e 
ressuscitado, na missão que nos foi confiada. Podemos esforçar-nos imenso e dedicar todas as horas do dia 
ao esforço de mudar o mundo; mas se Cristo não estiver presente, se não escutarmos a sua voz, se não 
ouvirmos as suas propostas, se não estivermos atentos à Palavra que Ele continuamente nos dirige, os 
nossos esforços não farão qualquer sentido e não terão qualquer êxito duradouro. É preciso ter a 
consciência nítida de que o êxito da missão cristã não depende do esforço humano, mas da presença viva 
do Senhor Jesus. | in site dos Dehonianos 
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SUSTENTO FINANCEIRO DA PARÓQUIA

Para além do que é partilhado no ofertório das Eucaristia, pode contribuir: 
1. Entregando a sua doação no cartório paroquial. 
2. Colocando a sua oferta, num envelope, na caixa de correio (junto da porta 28). 
3. Transferência bancária: IBAN/paróquia: PT50 0007 0224 0000 5190 0021  0. 
4. Por Multibanco / MBway / Transferência bancária, em http://ofertas.patriarcado-lisboa.pt/

FALTAM 65 SEMANAS 

LEITURAS | 2º DOMINGO DE PÁSCOA | Ano C 

• 1ª LEITURA: Act 5,27b-32.40b-41 
• SALMO: 29 (30) 
    REF: Eu vos louvarei, Senhor, porque me salvastes. 
• 2ª LEITURA: Ap 5,11-14 
• EVANGELHO: Jo 21,1-19

1 de Maio | 16H

recitação do terço


capela do Cemitério da Amadora

Para louvar a nossa mãe, 
todo bem que se disser 

nunca há-de ser tão grande 
como o bem que ela nos quer.

Na Eucaristia das 19H, dia 8 de Maio, os cânticos  
são recolhidos do universo da tradição popular portuguesa. 

http://ofertas.patriarcado-lisboa.pt/

