
PASSEIO SOLIDÁRIO A LISBOA - ainda temos algumas vagas para 
este passeio que contará com o acompanhamento do Pe Francisco.
PRIMEIRA COMUNHÃO - neste Domingo, as crianças da cate-
quese de SJBaptista farão a sua primeira comunhão e, no pró-
ximo, as de São José. Rezemos por elas.
RETIRO DO CRISMA - no próximo fim de semana de 21 e 22 de 
maio, os jovens que se estão a preparar para receber o crisma 
irão fazer um retiro de preparação. Dia 2 de junho, uma quinta 
feira, terão na Sé Nova uma vigília com celebração penitencial 
às 21h00. O crisma será dia 4 de junho às 18h00, na Sé Nova.
SJBAPTISTA - EQUIPA DA FESTA - reúne quarta, dia 18. Recor-
damos o apelo que eles fizeram a quem possa emprestar arcas 
frigoríficas e frigoríficos durante a semana da festa.
SJBAPTISTA - PROFISSÃO DE FÉ - no próximo Domingo, durante 
a missa paroquial, a das 11h00.
SJOSÉ - ALPHA - neste sábado e Domingo, vários irmãos que fre-
quentam o percurso Alpha em S. José estão na Praia de Mira a 
fazer o fim de semana sobre o Espírito Santo. Rezemos por eles.
SJOSÉ - CONSELHO ECONÓMICO - reúne 4ª, dia 18, às 21h30.
SJOSÉ - ORAÇÃO DA IRMANDADE - na próxima quinta feira, dia 
19, como em cada mês, haverá em SJosé depois da missa das 
19h00 o momento de oração mensal.
SJOSÉ - PEDITÓRIO VICENTINOS - no próximo fim de semana, 
como habitualmente à entrada e saída das missas.
PEREGRINAÇÃO DIOCESANA A FÁTIMA - recordamos que es-
tão, em ambas as paróquias, abertas as inscrições para os au-
tocarros que fretámos para o dia 9 de julho, um sábado - a 
viagem de autocarro ficará em 12€ por pessoa.

LEITURA I ( Actos 14, 21b-27 )
Naqueles dias, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, a Icónio e a 
Antioquia. Iam fortalecendo as almas dos discípulos e exor-
tavam-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, de-
pois de terem feito orações acompanhadas de jejum, e en-
comendaram-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, confia-
dos 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.
SALMO RESPONSORIAL: 
Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Rei.

LEITURA II ( Ap 21, 1-5a ) 
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 tam-
bém 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».
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EVANGELHO ( Jo 13, 31-33a.34-35 ) 
Quando Judas saiu do Cenáculo, disse Jesus aos seus discípu-
los: «Agora foi glorificado o Filho do homem e Deus foi glo-
rificado 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. Dou-vos 
um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros. Como 
Eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto conhe-
cerão todos que sois meus discípulos: se vos amardes uns aos 
outros».



Reflexão
A glória de Deus
A glória de Deus é um termo que aparece sumamente repe-

tido ao longo de toda a Bíblia. Podemos dizer que a glória de 
Deus é o seu resplendor, a irradiação fulgurante do seu ser di-
vino.  Moisés pede a Deus: Mostra-me a tua glória ( Ex 33,18) . 
E Deus passou com todo o seu esplendor. No Sinai, a glória as-
sumia o aspeto de um fogo devorador no cimo da montanha. 
Por se lhe ter aproximado, Moisés volta com o seu rosto todo 
resplandecente de luz, de tal forma que os Israelitas evitavam 
aproximar-se dele. Então Moisés depois de estar com Deus 
cobria o rosto com um véu para estar com o seu povo. Depois 
de construído o santuário com a arca da aliança, a glória de 
Deus repousa sobre o santuário (( Ex 29,43)

Em Cristo reside toda a plenitude da glória divina. O Filho é 
o resplendor da glória de Deus” “Heb 1,3). A partir dele, ela 
irradia sobre os homens, pois, como diz Paulo, “nós to-
dos, com o rosto descoberto, refletimos a glória do Se-
nhor, somos transfigurados na sua própria imagem, 
de glória em glória, pelo Senhor que é Espírito” 
(2 Cor 18). A glória de Jesus manifesta-se em 
toda a sua vida desde o seu nascimento, mas 
manifestará toda a sua força explosiva no 
momento da ressurreição. Durante toda a 
sua peregrinação terrestre, Jesus era ha-
bitado pela Glória, ainda que estivesse 
como que enterrada na profundidade 
do seu ser. O que foi a Transfiguração 
senão uma explosão desta Glória que 
o habitava, rasgando toda a Pessoa 
de Cristo e tornando todo o seu cor-
po resplandecente de luz divina? 
Mas a sua glória vai ser afronta-
da pelas trevas e pelo pecado. A 
paixão de Jesus vai ser a hora da 
glorificação maior de Jesus.  Esta é 
a hora derradeira. «Agora foi glo-
rificado o Filho do homem, e Deus 
será glorificado n’Ele.» 

Como é que o Filho é glorificado 
na paixão e na cruz e o Pai é glo-
rificado n’Ele? Convém dizer que 
a gloria de Cristo na cruz, não se 
assemelha à glória visível contem-
plada por Moisés na sarça ardente 
e em todas as manifestações visíveis 
e sensíveis da sua Glória. Na Cruz é a 
glória do amor misericordioso, infinita-
mente ferido pelo endurecimento do co-
ração humano: Como disse S. Tomás: «Os 
estigmas do Cordeiro, aumentam a beleza 
do Corpo de Cristo na medida em que são fe-
ridas de amor, refletindo assim a ferida infinita 
do Amor misericordioso, de que elas são o fruto e 
o sinal. Assim a glória do Deus três vezes Santo como 
que se concentrou em Jesus trespassado e revelou-se 
como Amor misericordioso e mansidão infinita. O Cruci-
ficado é a manifestação de um amor infinito que nos toca e 
nos atrai. Do seu corpo esmagado, brota uma beleza que salva 
o mundo. A glória de Deus revela-se mais nesse amor que se 
entrega do que nas teofanias grandiosas do Sinai. A Cruz é a 
maior manifestação da glória da Santíssima Trindade.

A Glória em nós
Àqueles que entram em contacto com Ele pelo batismo, 

Cristo dá-lhes o dom de serem habitados pela mesma glória 
que o fez ressurgir da morte e destrói também em nós o ho-
mem velho marcado pelo pecado. Nós fomos sepultados com 
Ele pelo batismo na morte, para que assim como Cristo res-
suscitou dos mortos, pela Glória do Pai, nós vivamos também 
uma vida nova. “

O cristão não tem habitualmente consciência de que é habi-
tado por esta glória, mas desde o seu batismo, um gérmen da 
glória foi introduzido no fundo do seu coração. Durante anos 
pode estar nele em estado de incubação. No entanto, logo que 
o crente se põe a rezar, a comungar, a amar os seus irmãos e 
sobretudo a caminhar na humildade e a aceitar a Cruz, é como 
que ameaçado pela explosão da Glória na sua vida. Cada vez 
que comungamos, a Glória invade um pouco o nosso ser.

O mandamento Novo: 
Quem é discípulo de Jesus e participa na sua gló-
ria imita-o no amor aos irmãos. Nós recebemos 

na Ceia da despedida o Mandamento Novo. 
Este mandamento é para os discípulos que 

seguem Jesus, que se alimentam da Euca-
ristia e são chamados a serem e a vive-

rem como irmãos na fé. Jesus diz cla-
ramente: «Nisto conhecerão que sois 

meus discípulos: se vos amardes 
uns aos outros.» E quando somos 
geradores de divisão, semeadores 
de discórdias, lançadores escon-
didos de maledicência acerca 
deste e daquele? Não vivemos 
como discípulos, apesar das 
aparências. Em todas as paró-
quias onde irmãos trabalham 
e servem juntos é normal que 
surjam discordâncias, conflitos 
e exasperações. Às vezes pas-
sa-se da linha vermelha e che-
ga-se ao desrespeito do outro 
causando feridas que levam 
tempo a sarar e pode afastar os 
mais frágeis na fé. Muitas vezes 
os párocos são chamados a po-

rem água na fervura e nem sem-
pre é fácil discernir de que lado 

está a razão, pois cada um tem a 
sua visão das coisas. No entanto 

esta é uma passagem obrigatória 
para quem quer crescer no verdadeiro 

amor fraterno. Aprender a amar o outro 
não porque ele ou ela me são simpáticos 

e afáveis e pensam como eu, mas amá-lo 
porque é meu irmão na fé, ama a Deus como 

eu e quer servir também o Evangelho. Se para 
fugir ao conflito me vou embora e deixo o meu 

grupo onde sirvo, é porque não me quis dar ao tra-
balho de me purificar aprendendo a amar e perco uma 

oportunidade de crescimento. Viver sozinho é mais fácil, mas 
não frutifica no amor.  Porém os irmãos em conflito devem 
crescer no amor e na humildade. Não vale a pena querermos 
evangelizar se com a nossa conduta afastamos mais de Deus 
do que aproximamos. Que o seu amor em nós nos ensine a 
viver o mandamento novo.


