
 

 

 

Palavra 
O SENHOR ESTÁ VIVO! 

 
A liturgia deste domingo celebra a ressurrei-
ção e garante-nos que a vida em plenitude re-
sulta de uma existência feita dom e serviço em 
favor dos irmãos. A ressurreição de Cristo é o 
exemplo concreto que confirma tudo isto. 
A primeira leitura apresenta o exemplo de 
Cristo que "passou pelo mundo fazendo o 
bem" e que, por amor, Se deu até à morte; por 
isso, Deus ressuscitou-O. Os discípulos, tes-

temunhas desta dinâmica, devem anunciar este "caminho" a 
todos os homens. 
O Evangelho coloca-nos diante de duas atitudes face à res-
surreição: a do discípulo obstinado, que se recusa a aceitá-la 
porque, na sua lógica, o amor total e a doação da vida nunca 
podem ser geradores de vida nova; e a do discípulo ideal, 
que ama Jesus e que, por isso, entende o seu caminho e a 
sua proposta (a esse não o escandaliza nem o espanta que da 
cruz tenha nascido a vida plena, a vida verdadeira). 
A segunda leitura convida os cristãos, revestidos de Cristo 
pelo baptismo, a continuarem a sua caminhada de vida no-
va até à transformação plena (que acontecerá quando, pela 
morte, tivermos ultrapassado a última barreira da nossa finitu-
de). 
 

*** 
 

Páscoa! Mergulhada no coração da nossa fé! Mergulhada nas 
fontes do nosso Baptismo! Hoje, a Ressurreição de Cristo é pa-
ra nós algo mais que um vago sentimento? A Ressurreição de 
Cristo é o "dínamo" das nossas vidas de baptizados? A Ressur-
reição de Cristo é a energia que nos envia a testemunhar: 
"Cristo está vivo! Nós encontrámo-l'O!"? 

NÃO ESQUEÇA QUE ...   
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Comunidade 
 

O Departamento Nacional da Pastoral Juvenil da 
Igreja Católica em Portugal apresenta a Mensagem do 
Papa para o Dia Mundial da Juventude 2020 num 
podcast. 
Ao longo de oito dias, na Semana Santa, foram apre-
sentadas catequeses a partir do texto assinado por 
Francisco, com o tema: 

 
«Jovem, Eu te digo, levanta-te!» 

 (cf. Lc 7, 14). 
 

Podcast: DMJ2020 



Informando 
Jesus Cristo venceu a Morte para nos dar a Vida. Por isso, não é vã 
a nossa fé e sem isso seríamos os mais miseráveis dos homens (Cf. 1Cor 
15, 17-19). Por isso celebramos a Páscoa, submetidos embora a 
circunstâncias que não suporíamos possíveis há um ano, quando 
aquelas palavras abriam este espaço, desta nossa folha paroquial. 
Dura prova que a todos ameaça. Mais duramente, os que são atingi-
dos pela doença e suas famílias, para quem vão as nossas mais fervoro-
sas orações, entre eles muitos que a combatem na linha da frente dos 
profissionais de saúde ou do apoio social, e os que dispõem de menos 
recursos ou da possibilidade de aceder-lhes. E, tal como não foi possível 
prever o que aconteceria, também ainda não se consegue antever  
quando e como sairemos desta tremenda crise e o que se segui-
rá. 
O nosso primeiro-ministro dizia, há dias, que ainda não vemos a luz ao 
fundo do túnel, mas sabemos que ela está lá.  
A imagem é-nos cara sobretudo porque aquela Palavra inicial, de es-
perança, permanece intocada para além destas nossas contin-
gências. Porque sabemos que, na maior das tempestades, Jesus es-
tá connosco, nos acompanha, nos protege e nos acolhe. Para nos-
sa paz e felicidade, a curta felicidade possível nesta vida e por fim, quan-
do tiver chegado o momento, como esperamos, para a felicidade eterna 
do seu Reino. Essa é a nossa Luz para todas as escuridões. Eis, 
pois, uma pergunta que nos é dirigida (v. Enc. Litúrg. Prim. Mil., 3913, 
Sto. Agostinho, Serm. 231)  
 
“Queres ser feliz? Se queres, eu vou mostrar-te como podes ser… 
Veio Cristo às nossas misérias: passou fome, sede, cansaço… foi 
cravado na cruz, ferido pela lança, posto no sepulcro, mas ao terceiro 
dia ressuscitou, uma vez acabado o sofrimento e vencida a mor-
te. Aí tens onde deves pôr os olhos: na sua Ressurreição...  
O que Cristo teve na terra, isso terás tu…; […] Trabalhos, dores… 
Comeu contigo o que abunda na pobre casa da tua miséria. […] Mas, 
em compensação, convidou-te para a sua lauta mesa, mesa do 
Céu, mesa dos Anjos, onde o pão é Ele… Prometeu-nos a sua vi-
da, mas o que fez é muito mais incrível pois como fiança nos deu 
a nós a sua morte. Como se dissesse: convido-vos para a minha vida… 
aí tendes para onde vos convido: para a região dos Anjos, para 
amizade do Pai e do Espírito Santo, para o banquete eterno, para 
a minha amizade de irmão, em suma para Mim em pessoa. Convi-
do-vos para a minha vida. Não quereis acreditar que vos darei a mi-
nha vida? Tomai por fiança a minha morte. Enquanto agora vivemos 
nesta carne corruptível, morramos com Cristo mudando de vida, vi-
vamos com Cristo no amor da justiça. Não havemos de encontrar a 
vida feliz enquanto não formos ter com Aquele que veio ter connosco e 
enquanto não começarmos a viver com Aquele que por nós morreu.” 
No meio de todas as tristezas, contra todos os medos e todos os sofri-
mentos, com todas as forças que só Ele pode dar-nos, sejamos capazes 
de proclamar, na doce alegria da esperança:  

O Senhor ressuscitou. Aleluia! SANTA PÁSCOA PARA TODOS! 
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Suspensão de atividades Pastorais … 
 

Celebrações Eucarísticas de 2ª a Domingo - CANCELADAS 

Celebrações Eucarísticas na Nª Srª do Rosário - CANCELADAS 

Centro de preparação para o Batismo - CANCELADO 

 Calendário Paroquial Dia  

Dia da Mãe 3 de Maio Domingo 

Acontece … 
 

Link de acesso à transmissão online do Youtube (clicar aqui):  
https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/live  
 

- Transmissão online da Oração do Rosário e da Eucaristia, de 2ª a 6ª, a 
partir das 18h30 - Através do Facebook do Prior. 

- Transmissão online da Eucaristia Dominical, às 11h - Através do Youtu-
be da Paróquia e do Facebook do Prior.  

LEITURAS  12 - DOMINGO DE PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR 

Act. 10, 34a. 37-43   /  Sal. 117 (118)  /  Col. 3, 1-4 ou 1 Cor. 5, 6b-8   /  Jo. 20, 1-9 

 

19 - DOMINGO II DA PÁSCOA 

Act. 2, 42-47   /  Sal. 117  (118)  /  1 Pedro 1, 3-9  /  Jo. 20, 19-31  /  Semana II do Saltério  

Sal. 15 (16) 
Sal. 32 (33) 
Sal. 104 (105) 
Sal. 8 
Sal. 117 (118) 
Sal. 117 (118) 

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

Act. 2, 14. 22-23 
Act. 2, 36-41 
Act. 3, 1-10 
Act. 3, 11-26 
Act. 4, 1-12 
Act. 4, 13-21 

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

13 

14 
15 
16 
17 
18 

https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/live

