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palavra …  
EIS O DIA! 

Se a Semana Santa terminasse com os acontecimentos de Sexta-feira, os cris-
tãos seriam, como escreveu S. Paulo, os mais miseráveis de todos os ho-
mens. Isto é: Se Cristo não ressuscitou, a nossa Fé seria vã. Seria uma 
ilusão. Mas não, garante o mesmo Apóstolo, “Cristo ressuscitou como primí-
cia dos que morreram”. Não somos, por isso, os fúnebres seguidores de um 
cadáver. Somos discípulos de um Ressuscitado, do Homem Novo da Nova 
Aliança. A experiência Pascal, a experiência de que o Crucificado vive, é o fun-
damento da Fé cristã e da Igreja que dela nasceu. É à luz dessa experiência 
que os discípulos entram, de facto, na compreensão do sentido profundo e trans-
cendente da vida de Jesus de Nazaré, do seu Mistério e da sua Missão. É então 
que se torna claro que a Cruz não é, simplesmente, um acontecimento de 
maldição mas de salvação, e que já surgiu, com ela, o Reino de Deus, Reino 
da Reconciliação, da Liberdade, do Amor e da Paz. A Celebração da Páscoa, 
a celebração da Morte e da Ressurreição de Cristo, é, por isso, a Festa das Fes-
tas, a Fonte da Fé, da Esperança e da Alegria. Daí o grito jubiloso da Liturgia 
de hoje: “EIS O DIA QUE FEZ O SENHOR! EXULTEMOS E ELEGREMO-NOS 
NELE!” 

*** 
Será a morte a última e definitiva palavra sobre tudo e sobre todos, ou será ape-
nas a noite que antecede a aurora de um Dia Novo? A Luz que Cristo ressusci-
tado irradia é a Luz desse Dia Novo sem ocaso, o 1º Dia da Nova Criação, aque-
la em que DEUS, na fidelidade ao seu Amor e à sua Aliança, será para sem-
pre TUDO em todos. Por isso, na Fé e na Esperança, proclamamos e cantamos 
mais uma vez: “Eis o Dia que o Senhor fez, nele exultemos e nos alegre-
mos!” 

Comunidade  
Viver a Quaresma – A palavra do nosso Bispo 

Desejaríamos incluir ainda referências, tão desenvolvidas 
quanto possível, às duas últimas catequeses quaresmais do 
Senhor Patriarca. Versam temas de relevante e permanente 
importância que a qualquer momento lucram em ser retoma-
dos. Porque hoje não queremos deixar de dar notícia de ou-

tra realização, também no âmbito da Missão Metrópoles, faremos apenas menção 
sucinta do tema da 5.ª Catequese quaresmal. Intitulou-se “A evangelização é 
discernimento da realidade à luz da fé” e foi dirigida especialmente aos res-
ponsáveis pela construção da comunidade, a todos nós, portanto, como explicitou 
o Senhor Patriarca quando apelou ao exercício da corresponsabilidade. “Perante 
circunstâncias e problemas concretos, o cristão tem de fazer um discernimento 
para encontrar o modo justo da sua participação na sociedade e a luz que o deve 
conduzir nesse discernimento, a Palavra de Deus e da Igreja. Não se pode agir 
de acordo com a luz da fé apenas na Igreja ou nas associações católicas e 
ser indiferente ou neutro no seio da sociedade. Ao agir na sociedade guiados 
pela luz da fé, os cristãos, sem sacralizarem a sociedade, dão um contributo pre-
cioso para a edificação de uma sociedade digna do homem.” Voltaremos certa-
mente ao assunto porque esta Catequese sintetiza uma verdadeira carta de prin-
cípios para actuação do cristão na cidade. 
No Domingo de Ramos, Dia Mundial da Juventude, realizou-se a Jornada Dioce-



sana da Juventude, em Lisboa. Inserida na Missão Me-
trópoles de nova evangelização, e aproveitando o mote da 
Alegria, que o Santo Padre propõe este ano aos jovens, as 
jornadas decorreram sob o tema “Em Cristo a Alegria e a Sabedoria”. 
O encontro iniciou-se na Igreja do Sagrado Coração de Jesus onde, após acolhi-

mento, o Prof. Henrique Leitão, da FCUL, apresentou o tema: “A 
fé da ciência e as razões da fé”. Nele se procurou perceber 
que fé não impede a ciência, antes a impulsiona, uma vez que 
tudo o que existe é passível de ser compreendido pelo homem, 
em algum momento da existência, já que para si foi Criado. Fa-
zer Ciência pode ser um acto de fé … 
Os jovens dirigiram-se depois a pé até à Igreja de São Domin-
gos, na Baixa, entoando cânticos e entregando àqueles que iam 
cruzando o caminho uma mensagem escrita afirmando a ra-
zão da alegria: a certeza do amor de Deus. Por cada um. 

Ao chegar ao novo local, o Paulo e a Sandra, voluntários no Hospital D. Estefânia, 
deram o seu testemunho sobre o trabalho com as crianças doentes e as 
famílias; e a Cristina Costa, ex-directora do S.D.P.J., ofereceu um testemunho 
sobre a sua própria vivência de um cancro, com o qual se debateu durante 
alguns anos. A mensagem que quiseram fazer chegar foi a de que com a certeza 
do amor de Deus pode haver alegria no maior dos sofrimentos. 
Novamente a pé, e com cânticos por companhia, os jovens caminharam para o 
ponto alto do seu dia: o encontro pessoal dos jovens com o seu Bispo, na 
Catedral, e a celebração da Eucaristia. O Cardeal anunciou aos jovens que 
“Jesus Cristo é a novidade radical: a fé da igreja”. E que isso é razão de ale-
gria !!! 
O dia terminaria com um concerto/convívio junto da Igreja de São Domingos, que 
nem a forte chuva veio impedir. 
Ecoaram as palavras do Papa: 

“Amados jovens, a Igreja conta convosco! 
Precisa da vossa fé viva, da vossa caridade 

e do dinamismo da vossa esperança. 
A vossa presença renova a Igreja, rejuvenesce-a 

e confere-lhe renovado impulso.” (Papa Bento XVI) 
 

Votos de Santa Páscoa. Estamos este Domingo a participar da festa da Pás-
coa. É esse o tema de uma leitura da Liturgia das horas na Semana Santa, retira-
do de um Sermão de S. Gregório de Nazianzo, Bispo (Séc. IV), que é um apelo, 
além do mais belíssimo, a que “participemos dessa festa ritual não segundo 
a letra mas segundo o Evangelho; de modo perfeito, não imperfeito; para a 
eternidade, não temporariamente”. Que todos nós possamos ter vivido bem a 
nossa Quaresma, na esperança da Ressurreição do Senhor. Para podermos acudir 
jubilosamente ao convite com que o texto termina:  
“Levanta-te de manhã cedo, procura ser o primeiro a ver a pedra do tú-
mulo afastada, e a encontrar talvez os anjos, ou melhor ainda, o próprio 
Jesus.”  

Acontece …  
14 de Abril - Festa do Credo, 12h15 
15 de Abril - Concerto de Páscoa, 16h 
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Horário das Missas: 
 

2ª-6ª: 9h e 19h * Sábados: 9h, 12h15 e 19h * Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30 e 19h 
 

Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h e 12h 
 

Horário das Confissões:             3ª e 5ª: 17h30 às 18h30  

  Dia  Local Hora 
Oração de Taizé 10 Abril Terça Igreja 21.30 

Pastoral da Saúde 11 Abril Quarta Centro Dia 16.30 

Conselho Sócio-Cultural 11 Abril Quarta Centro 18.00 

Reunião Catequistas 1º Ano 11 Abril Quarta Centro 19.00 

Conselho Sócio-Caritativo 12 Abril Quinta Centro 17.00 

Conselho de Evangelização 12 Abril Quinta Centro 18.00 

Conselho da Família 12 Abril Quinta Centro 18.00 

Conselho da Formação da Fé 12 Abril Quinta Centro 21.30 

Rosário com Exposição do 
Santíssimo Sacramento 13 Abril Sexta Igreja 15.00 

CPM, Sessão 5 13 Abril Sexta Centro 21.15 

Catequese para Famílias 14 Abril Sábado Centro 15.00 

Conselho de Liturgia 14 Abril Sábado Centro 17.00 

LEITURAS     8 -  DOMINGO DE PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR 
Act. 10, 34a. 37-43            Sal. 117          Col. 3, 1-4           Jo. 20, 1-9      Semana I do Saltério 
 9 - 2ª Feira - Act. 2, 14. 22-33  
10 - 3ª Feira – Act. 2, 36-41  
11 - 4ª Feira - Act. 3, 1-10 
12 - 5ª Feira - Act. 3, 11-26 
13 - 6ª Feira - Act. 4, 1-12 
14 - Sábado  - Act. 4, 13-21 

15 -  DOMINGO II DA PÁSCOA 
Act.  4, 32-35          Sal. 117           1Jo. 5, 1-6            Jo. 20, 19-31         Semana II do Saltério  

Sal. 15 
Sal. 32 
Sal. 104 
Sal. 8 
Sal. 117 
Sal. 117 

Mt. 28, 8-15 
Jo. 20, 11-18 
Lc. 24, 13-35 
Lc. 24, 35-48 
Jo. 21, 1-14 
Mc. 16, 9-15 


