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V Domingo da Páscoa
A liturgia do 5º Domingo da Páscoa convida-nos a reflectir sobre a
nossa união a Cristo; e diz-nos que só unidos a Cristo temos
acesso à vida verdadeira. Jesus “a verdadeira videira” que
dá os frutos bons que Deus espera convida os discípulos a
permanecerem unidos a Ele, pois é d’Ele que eles recebem a vida
plena. Se permanecerem em Cristo, os discípulos serão verdadeiras
testemunhas no meio dos homens da vida e do amor de Deus.

“Se alguém
permanece em
Mim e Eu nele,
esse dá muito
fruto!”

Como Eu vos amei!

Espaço
do
pensamento

Exigência deste “como”… porque Jesus não
fingiu amar-nos! No caminho desta semana,
vou encontrar homens, mulheres, jovens,
crianças… Como vou amá-los “como Jesus”?
Isto é, sem fingimentos,
gratuitamente,
sinceramente, dando-me a eles com o melhor de mim
mesmo… A nossa vida de baptizados deve ser
sinal no meio da descrença e da indiferença do
mundo. Segundo o amor que teremos uns para com os
outros… todos verão que somos discípulos de
Cristo! Fica assim bem claro que o essencial do
Cristianismo não são as Liturgias e seus rituais,
nem as peregrinações e seus santuários, nem as
devoções e suas festas – por mais sentido e valor
que possam ter – mas a fraternidade assumida e
praticada. Por isso a “disciplina” praticada.
do Amor ao
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e
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É o ponto
suas Cartas… Uma boa semana nos
dê Deus! a partir do qual tudo pode ter valor ou
de referência
não servir para nada, como diz S. Paulo numa das
“Assim que nascemos,
dos
cuidados
carinho
dos
suasdependemos
Cartas… Uma
boa
semana enos
dê Deus!
nossos pais. Mais tarde, na vida, quando adoecemos e ficamos
velhotes, dependemos de novo da bondade dos outros. Dependemos
tanto da bondade alheia no princípio e no fim da nossa vida, como
podemos, no meio, justificar, esquecer a bondade com ou outros?”
Dalai Lama
Missão Católica Portuguesa
Weystrasse 8
6006 Luzern

 041 410 47 67 / 079 549 93 58
missao@rezaravida.com
http://www.rezaravida.com

15, 1-8
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Eu sou a verdadeira
vide e meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que está em Mim
e não dá fruto e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda
mais fruto. Vós já estais limpos, por causa da palavra que vos anunciei.
Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós. Como o ramo não
pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim
também vós, se não permanecerdes em Mim. Eu sou a videira, vós
sois os ramos. Se alguém permanece em Mim e Eu nele, esse dá
muito fruto, porque
Mimporque
nada podeis
fazer.nada
Se alguém
permanece
em Mim,
muitosem
fruto,
sem Mim
podeisnão
fazer.
Se alguém
não
será lançado fora
como o ramo,
e secará.
Esses fora
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lançam-nos
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ao fogo e eles
ardem.
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Mimfogo
e as
minhas
palavras
ramos,
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lançam-nos
e eles
ardem.
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em vós, pedireis
que e
quiserdes
e ser-vos-á
concedido. A glória
de
emo Mim
as minhas
palavras permanecerem
em vós,
meu Pai é que pedireis
deis muito
fruto.
Então vos
tornareis concedido.
meus discípulos».
o que
quiserdes
e ser-vos-á
A glória de meu Pai é
que deis muito fruto. Então vos tornareis meus discípulos».

Mês de Maio

Em Maio, o desabrochar das flores
manifesta com originalidade e beleza o
milagre da vida. A tradição católica
escolheu este período do ano para
venerar com especial devoção a Maria,
que, com simplicidade e fidelidade
inimitáveis, vivenciou os ensinamentos
de Cristo, caminho, verdade e vida.
Rezemos com fé renovada a Avé Maria,
oração que exprime com perfeição o
mistério da serva bem-aventurada de
Deus.
P. Aloísio

Oração a Maria
Avé Maria
querida mãe de Jesus,
ensina-me amar e viver
como tu viveste!
Que o teu olhar
me conduza ao coração
de Jesus e me dê força
para amar o meu próximo!
Quarta-feira 2 de Maio em Baar às 20h no Pfarreiheim - Reunião de pais dos
catequisandos do 6º ano para preparação da Festa da Fé.
Sexta-feira 4 de Maio em Baar às 20h no Pfarreiheim - Reunião de pais dos
catequisandos do 3º ano para preparação da 1ª Comunhão.

Horário das Missas
Schenkon - (Sábado) 17h
Erstfeld (2x - Domingo) 16h

Baar - (Domingo) 9:15h
Emmen - (Domingo) 12h

