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Palavra ...            
 

“VÓS SOIS AS TESTEMUNHAS DE TODAS ESTAS COISAS” 
 

 

Jesus ressuscitou verdadeiramente? Como é que podemos 
fazer uma experiência de encontro com Jesus ressuscita-
do? Como é que podemos mostrar ao mundo que Jesus es-
tá vivo e continua a oferecer aos homens a salvação? É, 
fundamentalmente, a estas questões que a liturgia do 3° Do-
mingo da Páscoa procura responder. 
O Evangelho assegura-nos que Jesus está vivo e continua a 
ser o centro à volta do qual se constrói a comunidade 
dos discípulos. É precisamente nesse contexto eclesial – no 
encontro comunitário, no diálogo com os irmãos que par-

tilham a mesma fé, na escuta comunitária da Palavra de Deus, no 
amor partilhado em gestos de fraternidade e de serviço – que os discípulos 
podem fazer a experiência do encontro com Jesus ressuscitado. Depois 
desse “encontro”, os discípulos são convidados a dar testemunho de Jesus 
diante dos outros homens e mulheres. 
A primeira leitura apresenta-nos, precisamente, o testemunho dos discí-
pulos sobre Jesus. Depois de terem mostrado, em gestos concretos, que 
Jesus está vivo e continua a oferecer aos homens a salvação, Pedro e 
João convidam os seus interlocutores a acolherem a proposta de vida que 
Jesus lhes faz. 
A segunda leitura lembra que o cristão, depois de encontrar Jesus e de 
aceitar a vida que Ele oferece, tem de viver de forma coerente com o com-
promisso que assumiu. Essa coerência deve manifestar-se no reconheci-
mento da debilidade e da fragilidade que fazem parte da realidade huma-
na e num esforço de fidelidade aos mandamentos de Deus. 
 

*** 
 
Jesus lembra aos discípulos: “vós sois as testemunhas de todas estas coi-
sas”. Isto significa, apenas, que os cristãos devem ir contar a todos os ho-
mens, com lindas palavras, com raciocínios lógicos e inatacáveis que Jesus 
ressuscitou e está vivo? O testemunho que Cristo nos pede passa, mais do 
que pelas palavras, pelos nossos gestos. Jesus vem, hoje, ao encontro 
dos homens e oferece-lhes a salvação através dos nossos gestos de aco-
lhimento, de partilha, de serviço, de amor sem limites. São esses gestos 
que testemunham, diante dos nossos irmãos, que Cristo está vivo e que Ele 
continua a sua obra de libertação dos homens e do mundo.   



Comunidade ...            
 

 

 

PROGRAMA 
7H15 – CONCENTRAÇÃO NO CENTRO PAROQUIAL, PARTIDA PARA 

FÁTIMA 
(a pontualidade é uma prova de caridade) 

9H00 – CHEGADA A FÁTIMA. CAFÉ 
              SILÊNCIO 
10H00 – RECITAÇÃO DO TERÇO SEGUIDO DA EUCARISTIA 
13H30 – TEMPO LIVRE PARA ALMOÇO E DEVOÇÕES PARTICULARES 
17H00 – REGRESSO A LISBOA 

 

 

 

 

 

 

 
IRS/CENTRO SOCIAL: Em Abril somos chamados a entregar a declaração do 

IRS referente ao ano passado. Apoie o nosso Centro Social com a consignação 

de 0,5% do IRS, preenchendo o quadro 11 do modelo 3, com o NIF 

501875875, na indicação que diz IPSS. 

 

Esta consignação não representa qualquer custo para o contribuinte mas pode 

fazer a diferença para a instituição. Ajude-nos a ajudar! 



Informando 
O tema que hoje trazemos aqui é tão nuclear, tão abrangente (ou trans-
versal, se preferirem) e tão complexo que só com a justificação de apoios 
próximos e de autoridade (defesa contra mal entendidos) e, ao mesmo 
tempo, a intenção de o tratar por fora, pelo seu aspecto exterior, sem pre-
tensões descabidas de profundidade, embora com toda a seriedade, e par-
tindo da convicção profunda da sua importância e urgência, a nosso ver 
uma constante na vida da Igreja, nos atrevemos a fazê-lo. Também usan-
do, se conseguirmos, a metodologia das perguntas que, quando bem for-
muladas são tão importantes como as respostas. (outra defesa?) 
Há alguns dias, em concreto, no número de Voz da Verdade corresponden-
te ao Domingo, 18 de Março de 2018, na sua habitual “NA TUA PALAVRA”, 
sob o título “La dulce y confortadora alegria de evangelizar”, o Sr. D. 
Nuno Brás, resolveu trazer à colação um documento informal, manuscrito 
pelo então Arcebispo de Buenos Aires, Cardeal Bergoglio, em que, em 
reuniões prévias à eleição do novo Papa, “convidava a Igreja a assumir 
com decisão e como prioridade absoluta o anúncio do Evangelho”.  
“E a finalizar, sobre o novo Papa, dizia: [deve ser] ‘um homem que, a 
partir de Jesus Cristo e desde a adoração a Jesus Cristo ajude a 
Igreja a sair de si em direcção às periferias existenciais, que a aju-
de a ser mãe fecunda que vive a doce é reconfortante alegria de 
evangelizar”. 
Estaremos todos lembrados desta referência e certamente todos Lemos o 
texto do Sr. D. Nuno que não é nossa intenção resumir aqui. Mas sim a sua 
forte conclusão:  
“A grande questão destes cinco anos do Pontificado do nosso Papa 
Francisco […] é aquela que diz respeito à nossa incapacidade de 
sair dos muros das igrejas para assumirmos a tarefa evangelizado-
ra.” 
A primeira questão que se nos coloca é, pois, talvez esta: a, a Paróquia no 
seu modelo actual ou em dinâmica de mudança, lugar de evangeli-
zação? Caso o seja, e não parece haver grande hipótese de dúvidas quan-
to a isso, estaremos dispostos a uma atitude que transforme tudo o 
que se faz na Paróquia, e é muito, toda a actividade e a vida das 
famílias que a compõem, como dos seus grupos e sectores e servi-
ços e movimentos, no sentido desse anúncio da Boa Nova de um 
Deus que nos ama?  
Mas é lícito perguntar ainda: ficamos só à espera dos que se nos diri-
gem ou somos capazes de sair dos muros das Igrejas para convidar 
outros e levar até eles a Comunidade e trazê-los até nós? Não pode-
ríamos, por exemplo, organizar-nos para trazer até nós os que – como di-
zia o nosso Prior há dias – desejariam vir a algumas das nossas celebra-
ções mas têm medo.  
E mesmo todos aqueles que se nos dirigem, são  acolhidos como 
irmãos, mesmo que não possamos resolver completamente os seus pro-
blemas? Teremos mesmo que estar à espera que a Igreja esteja dis-
ponível para se deixar evangelizar, ou a Igreja evangeliza-se tam-
bém saindo a evangelizar?  
“Essa sim”, conclui D. Nuno Brás ,” - a doce e reconfortante alegria 

de evangelizar”- é a grande luta do Papa Francisco. Desde o início 

do seu Pontificado.”  
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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: 17h30 às 18h30 * 4ª: 9h30 às 10h30  

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

CPM - Sessão 2 20 Abril Sexta Centro 21.15 

CPM - Sessão 3 27 Abril Sexta Centro 21.15 

Festival Vicarial da Canção 28 Abril Sábado 
Externato 

S. José 
21.00 

Dia Paroquial do Doente 29 Abril Domingo Igreja 15.30 

LEITURAS               15 - DOMINGO III DA PÁSCOA 

Act. 3, 13-15. 17-19   /  Sal. 4  /  1Jo. 2, 1-5a  /  Lc. 24, 35-48  /  Semana III do Saltério 

 

22 - DOMINGO IV DA PÁSCOA 

Act. 4, 8-12   /  Sal. 117  /  1Jo. 3, 1-2  /  Jo. 10, 11-18  /  Semana IV do Saltério 

Sal. 118 

Sal. 30 

Sal. 65 

Sal. 65 

Sal. 116 

Sal. 115 

Jo. 6, 22-29 

Jo. 6, 30-35 

Jo. 6, 35-40 

Jo. 6, 44-51 

Jo. 6, 52-59 

Jo. 6, 60-69 

Act. 6, 8-15       
Act. 7, 51 — 8, 1a  

Act. 8, 1b-8  

Act. 8, 26-40 

Act. 9, 1-20 

Act. 9, 31-42  

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 

- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Acontece … 
 
 

15 de Abril - Jornada Diocesana da Juventude 

 

24 de Abril - Aniversário do Agrupamento de Escuteiros 


