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Palavra ...
O SENHOR RESSUSCITOU! ALELUIA!
Há hoje uma Boa Nova que ressoa com imenso júbilo na Igreja e percorre alegremente o coração dos crentes: O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia!
Esta mensagem tão antiga e sempre nova é fonte da nossa
alegria e felicidade. Continua a iluminar um mundo que
perdeu muito da sua esperança e sentido da existência, numa
cultura marcada tantas vezes pelo individualismo, materialismo prático e relativismo moral.
Mas Jesus está vivo e acompanha-nos na estrada real e concreta da nossa vida! Desta certeza da fé temos a palavra do
Ressuscitado, no caminho de Emaús, com dois dos seus
discípulos. Estavam desanimados; tinham deixado a comunidade de Jerusalém e
regressavam a casa, desiludidos, por causa de J esus, que tinha morrido,
ainda que alguns já afirmassem estar vivo. Foi então que um estranho peregrino
se pôs a caminho com eles, os interrogou, escutou os seus fracassos e desilusões. Com a compreensão, a firmeza e a ternura de um amigo, Jesus, esse peregrino, explicou-lhes as Escrituras, iluminou-lhes a mente e aqueceu-lhes o
coração, com o fogo do Seu Espírito.
Na hora da despedida, ao pedido insistente dos discípulos “Fica connosco”, Jesus entra com eles em casa e reparte o Pão. Reconheceram-n’O, então. A
Luz voltou a iluminar os seus olhos tristes e as suas vidas repassadas de
medo. Abria-se uma nova esperança! Afinal, Jesus estava vivo, falou e sentou-se
com eles à mesa. Os discípulos retomam o caminho de regresso e anunciam com
grande alegria o encontro com Jesus Ressuscitado!
No contexto do mundo de hoje, esta mensagem evangélica, derrama uma intensa
Luz sobre os novos desafios da Igreja e da Humanidade. É que, nas noites da nossa história, o Pão da Palavra e o Pão da Eucaristia são a força e
a luz para um novo caminhar. Mesmo quando não sentimos a presença sensível
de Jesus, Ele está perto e presente na nossa vida. Não nos abandona, é Amigo
fiel!
Celebrar a Páscoa é reencontrar-se com o Amor, o Perdão e a Vida Nova, que
Deus Misericordioso nos oferece em Seu Filho Jesus, morto e ressuscitado.
SANTAS FESTAS PASCAIS
Com sincero afeto, desejo a todos os queridos paroquianos uma Feliz e Santa
Páscoa, na intimidade e força do Senhor Ressuscitado. Que Maria Mãe, a
Senhora do Rosário, acompanhe amorosamente as nossas famílias, os nossos
jovens, crianças e idosos, todos os que sofrem e precisam de um novo
horizonte de esperança! Boas festas pascais, alegria e paz!
O Senhor ressuscitou!
Verdadeiramente está Ressuscitado!
Aleluia! Aleluia!

Informando
Terminámos aqui, há uma semana, com a invocação a Maria, para nos ajudar a encontrar
os caminhos da Nova Evangelização que, com ela, só podem conduzir a Seu Filho. A caminhada sinodal, prevista para concluir em Novembro deste ano, vai prosseguir agora com a
ponderação de todos os contributos.

Se estivemos atentos à voz de Francisco, teremos reparado que foi também a
imagem de “Maria, ícone de uma Igreja que evangeliza porque evangelizada” que colocou no início da sua mensagem para a Quaresma de 2016, intitulada
“Prefiro a Misericórdia ao Sacrifício” (Mt9, 13) As obras de misericórdia no caminho jubilar”.
Lembra que “Maria, por ter acolhido a Boa Notícia que Lhe fora dada pelo arcanjo
Gabriel, canta profeticamente no Magnificat, a misericórdia com que Deus a predestinou.”
Na história da aliança de Deus com os homens, sempre uma história de misericórdia divina que se desvenda, é sempre Deus que se mostra “rico de misericórdia,
pronto em qualquer circunstância a derramar sobre o seu povo uma ternura e uma
compaixão viscerais, sobretudo nos momentos mais dramáticos quando a infidelidade quebra o vínculo do Pacto […]”.
Em Jesus Cristo esse amor atinge o ponto máximo. Ele é a misericórdia encarnada,
o rosto da misericórdia. (cf. Mensagem e Misericordiae Vultus, 8), Sendo, enquanto homem, filho de Israel, encarna aquela escuta perfeita de Deus que se exige a cada
judeu pelo Shemá, fulcro ainda hoje da aliança de Deus com Israel” “Escuta Israel!
O Senhor é nosso Deus; O Senhor é único! Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o
teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças.” (Dt6, 4-5).
“Este é o coração pulsante do querigma apostólico […] aquele primeiro anúncio que sempre
se tem de voltar a ouvir de diferentes maneiras e aquele que sempre se tem de voltar a
anunciar, duma forma ou doutra durante a catequese”.
Nele “ocupa um lugar central e fundamental a misericórdia divina. Nele sobressai
“a beleza do amor salvífico de Deus manifestado em Jesus Cristo morto e ressuscitado”.
A Misericórdia “exprime o comportamento de Deus para com o pecador, oferecendo-lhe uma
nova possibilidade de se arrepender, converter e acreditar”(Misericordiae Vultus, 21), restabelecendo precisamente assim a sua relação com Ele”.
Mas é este “proceder” de Deus, a sua misericórdia, que “transforma o coração do
homem” e lhe faz “experimentar um amor fiel, tornando-o assim, por sua vez, capaz de misericórdia”.
As obras de misericórdia corporal e espiritual da tradição da I greja são por certo
os caminhos desse milagre “sempre novo” que é a irradiação nas nossas vidas da misericórdia de Deus, estimulando-nos ao amor do próximo. Recordam-nos, lembra Francisco,
“que a nossa fé se traduz em actos concretos e quotidianos, destinados a ajudar o
nosso próximo no corpo e no espírito e sobre os quais havemos de ser julgados”
Por sua vez, o Senhor Patriarca, na sua mensagem quaresmal, chama a atenção para que
viver a Quaresma, que tem tanto de local como de universal, é necessariamente conjugado
por cada um de nós. Na nossa Diocese, significa caminho sinodal, porque há um sonho a
cumprir: o sonho missionário de chegar a todos.
E faz um apelo a que “aproveitemos este tempo tão especial de graça – a Quaresma do Ano Santo da Misericórdia – para que a escuta mais atenta da Palavra de
Deus e os actos mais decididos da caridade prática nos levem a fazê-lo em benefício geral. Somos a resposta de Cristo ao mundo; peçamos a Cristo a graça de a
prestarmos”. E vai reflectir largamente sobre as obras de misericórdia, juntando algumas
pistas das conclusões dos grupos sinodais.
Formulamos então votos de que tenham podido ser assim, próximas do que nos é proposto,
as nossas Quaresmas. Encontremos forças, em conjunto, para dar resposta aos que nos
pedem para a sua fome material ou espiritual, ou para a fome e a saúde dos seus filhos Isto
é, para os mais pobres dos pobres, que escapam, por uma razão ou por outra, às redes de
protecção. Nunca por sua culpa. SANTA PÁSCOA

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Musical Godspell

2 Abril

Sábado

Centro

21.00

Reunião da Escola de Responsáveis, Acólitos

2 Abril

Sábado

Centro

21.30

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

5 Abril
7 Abril

Terça
Quinta

Centro

21.30

Fraternidade Leiga S. Domingos

6 Abril

Quarta

Centro

17.00

Pastoral da Saúde

7 Abril

Quinta

Centro

16.30

CPM, Sessão 0

8 Abril

Sexta

Centro

21.15

Acontece …
1 de Abril - Aniversário do falecimento do Pe. Carlos
2 de Abril - Início da Campanha “Atreve-te a Ajudar”
3 de Abril - Concerto da Páscoa, Coral “Stella Vitae” e
Coro Laudate, 16h
LEITURAS
Act. 10, 34a. 37-43

28
29
30
31
1
2

- 2ª Feira
- 3ª Feira
- 4ª Feira
- 5ª Feira
- 6ª Feira
- Sábado

Act. 5, 12-16

-

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

Act. 2,
Act. 2,
Act. 3,
Act. 3,
Act. 4,
Act. 4,

14. 22-33
36-41
1-10
11-26
1-12
13-21

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
Mt. 16, 9-15

3 - DOMINGO II DA PÁSCOA OU DA DIVINA MISERICÓRDIA
Sal. 117
Ap. 1, 9-11a. 12-13. 17-19
Jo. 20, 19-31
Semana II do Saltério

Horário das Missas:
2ª-6ª: 9h, 19h * Sábados: 9h, 12h, 19h, 21h30 * Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30, 19h
Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h, 12h

Horário das Confissões:

3ª e 5ª: 17h30 às 18h30
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