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CRISTO RESSUSCITOU - ALELUIA

palavra …
ALELUIA!
Cristo ressuscitou, como
tinha dito, ALELUIA!
É na alegria de nos sabermos
ressuscitados com Cristo que
hoje e nos próximos 50 dias,
celebramos o tempo litúrgico
da Páscoa! Como nos disse o
Senhor D. Joaquim Mendes,
na homilia de Domingo de
Ramos: “(…) somos convidados a contemplar, a meditar,
a interiorizar e a tirar consequências para a nossa vida de
cristãos, de discípulos de
Jesus.”
Que nenhuma tristeza, ou desilusão da vida se sobreponha a esta imensa
prova do amor infinito de Deus, que nos cria e recria em cada dia como
suas criaturas e membros do Seu corpo, unidos a Cristo, Cabeça da Igreja
que formamos com todos os irmãos: os que conhecemos e os que não
conhecemos, os que vivem no nosso tempo, aqui ou em qualquer outra
parte do mundo, os que nos antecederam e os que viverão depois de nós!
“Porque buscais entre os mortos Aquele que está vivo?” (Lc 24, 5) é a
pergunta que apetece repetir a todos os que se debruçam constantemente
em pensamentos negativos, destruidores da esperança que tem, neste
maravilhoso acontecimento, o ponto mais alto, o centro de toda a nossa
Fé!
Hoje ressoam os sinos por toda a terra, porque o sepulcro está vazio e
como Maria Madalena e as outras mulheres, corremos a anunciar a BoaNova transmitida pelos anjos: “Não está aqui. Ressuscitou!” (Lc 24, 6).

comunidade …
“No encerramento do jubileu desta paróquia, uma parcela viva da Igreja, (…) queria convidar-nos a ser verdadeiramente
uma comunidade que acolhe a Palavra
[como Maria, a mulher da escuta], a vive,
a testemunha e a proclama.
Uma comunidade onde a Palavra, fecundada pela acção do Espírito Santo, gera Cristo no seu seio e no coração de cada um
dos seus membros, de cada um e de cada
uma de vós.
Deste modo, sereis uma comunidade onde
Cristo habita e se manifesta, em todas as
expressões da vida da comunidade: nas
celebrações, na caridade e no testemunho
de fé.
Sereis uma comunidade habitada pela Palavra, evangelizada e evangelizadora, que anuncia e testemunha a encarnação permanente de
Jesus.
Uma comunidade missionária, movida pela inquietação e pelo desejo
de que todos conheçam a Cristo.
Uma comunidade que não se fecha em si mesma, mas vai ao encontro dos homens e das mulheres do nosso tempo, testemunhando e
anunciando que é possível e é belo viver a existência humana conforme o Evangelho e, em nome do Evangelho e com o Evangelho, contribuir para a renovação e transformação da sociedade.
(…) Devemos empenhar-nos com todas as nossas forças e sentir,
como S. Paulo o impulso missionário de evangelizar, a ponto de
poder dizer como ele “ai de mim se não evangelizar” (1Cor 9,16). O
Senhor confia-vos de novo esta missão. Acolhei-a com a mesma fé e
docilidade com que Maria acolheu a missão que Deus lhe confiou.
Acolhei Cristo no vosso coração e na comunidade, manifestai-o ao
mundo, anunciai-o, dai-o a conhecer e experimentareis a mesma alegria de Maria, expressa no canto do Magnificat, que é o canto da
Igreja, cada dia e hoje, de modo particular nesta comunidade.”
(Homilia do Senhor D. Joaquim Mendes no encerramento do jubileu
paroquial, 25 de Março 2010)

Calendário Paroquial
Dia

Local

Hora

6 e 8 Abril

Terça/
Quinta

Centro

21.30

CPM - Encotros de preparação para Noivos, Sessão 0

9 Abril

Sexta

Centro

21.15

Festa da Fé - Profissão de
Fé

10 Abril

Sábado

Igreja

16.30

Encontro de Leitores

10 Abril

Sábado

Centro

17.00

10/11 Abril

Sábado/
Domingo

Alcântara

11 Abril

Domingo

Alcântara

Reunião de preparação de
baptismos. Pais e Padrinhos

Jornadas da Juventude
Festival da Canção Jovem

15.00

Acontece …

11 Abril - Visita Pascal e Bênção das Casas - 15h
Zonas do Bairro Novo e Alto dos Moinhos
LEITURAS

Act. 10, 34a-43

4 - DOMINGO DE PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR
Sal. 117
Col. 3, 1-4
Jo. 20, 1-9
Semana I do Saltério

5 - 2ª Feira - Act. 2, 14-33
6 - 3ª Feira - Act. 2, 36-41
7 - 4ª Feira - Act. 3, 1-10
8 - 5ª Feira - Act. 3, 11-26
9 - 6ª Feira - Act. 4, 1-12
10 - Sábado - Act. 4, 13-21
Act. 5, 12-16

Contactos:

Sal. 117

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

11 - DOMINGO II DA PÁSCOA
Ap. 1, 9-19
Jo. 20, 19-31

Semana II do Saltério
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