
 

 

 

Palavra 
O AMOR NO CENTRO DA COMUNIDADE 

 
A liturgia deste domingo apresenta-nos essa comunida-
de de Homens Novos que nasce da cruz e da ressur-
reição de Jesus: a Igreja. A sua missão consiste em re-
velar aos homens a vida nova que brota da ressurreição. 
Na primeira leitura temos, na "fotografia" da comunida-
de cristã de Jerusalém, os traços da comunidade ide-
al: é uma comunidade fraterna, preocupada em conhe-
cer Jesus e a sua proposta de salvação, que se reúne pa-
ra louvar o seu Senhor na oração e na Eucaristia, que 

vive na partilha, na doação e no serviço e que testemunha - com ges-
tos concretos - a salvação que Jesus veio propor aos homens e ao mun-
do. 
No Evangelho sobressai a ideia de que Jesus vivo e ressuscitado é o 
centro da comunidade cristã; é à volta d'Ele que a comunidade se 
estrutura e é d'Ele que ela recebe a vida que a anima e que lhe permite 
enfrentar as dificuldades e as perseguições. Por outro lado, é na vida da 
comunidade (na sua liturgia, no seu amor, no seu testemunho) que 
os homens encontram as provas de que Jesus está vivo. 
A segunda leitura recorda aos membros da comunidade cristã que a 
identificação de cada crente com Cristo - nomeadamente com a sua en-
trega por amor ao Pai e aos homens - conduzirá à ressurreição. Por isso, 
os crentes são convidados a percorrer a vida com esperança (apesar 
das dificuldades, dos sofrimentos e da hostilidade do "mundo"), de olhos 
postos nesse horizonte onde se desenha a salvação definitiva. 
 

*** 
 

Domingo de ternura de Deus que perdoa. Os nossos contemporâneos so-
frem ao verem imagens de violência, ao ouvirem palavras de ódio, ao se-
rem testemunhas de ajuste de contas. Têm necessidade que se lhes fale 
de conciliação e de reconciliação, de ternura e de perdão, de fidelidade e 
de confiança. Não nos podemos contentar em rezar ao nosso Deus 
"misericordioso, lento na cólera, cheio de fidelidade e lealdade..." Deve-
mos pedir-lhe para nos tornar parecidos com Ele, porque nos criou à sua 
imagem e semelhança. É preciso que estejamos também prontos a per-
doar, a termos um olhar e uma escuta de bondade sobre os outros, a re-
frearmos os nossos impulsos de cólera, a sermos fiéis aos nossos com-
promissos, a sermos leais nas nossas palavras e nos nossos atos. 

NÃO ESQUEÇA QUE ...   
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Comunidade 

 

O jornal do Patriarcado de Lisboa começou, no dia 15 de 
Abril, pelas 15h00, a apresentar um programa semanal 
de entrevistas e debates sobre vários temas, intitulado 
“3 DICAS”. O formato é em direto, sempre através de 
videoconferência, apresentado nos sites e nas páginas 
Facebook e YouTube do Jornal Voz da Verdade e 
também do Patriarcado de Lisboa.  
 

“O objetivo é poder apresentar, de uma forma simplifi-
cada, o que se está a fazer e o que se prevê ser feito, 
em diversas pastorais, durante este tempo de covid-19. 
No final de cada programa, um dos intervenientes dei-
xará 3 dicas com sugestões que podem ser seguidas pe-
lo público” . 



Informando 
Cristo, autor da ressurreição e da vida 

 
Recordando Paulo a felicidade da salvação recuperada, exclama: Assim 
como por Adão a morte entrou no mundo, assim também por Cristo foi 
restituída ao mundo a salvação (cf. Rm 5,12). E de novo: O primeiro ho-
mem, tirado da terra, é terreno; o segundo, vindo do Céu, é celeste (1Cor 

15,47). 
E diz ainda: Assim como trazemos a imagem do homem terreno, ou seja, 
do homem envelhecido no pecado, assim nos devemos revestir da ima-
gem do homem celeste (1Cor 15,49); isto é, conservar a salvação do ho-
mem recuperado, redimido, renovado e purificado em Cristo.  
Segundo o mesmo Apóstolo, Cristo é o princípio, quer dizer, o autor da 
ressurreição e da vida; vêm depois os que são de Cristo, isto é, os que, 
vivendo na imitação da sua santidade, podem considerar-se sempre se-
guros na esperança da sua ressurreição e receber com ele a glória da 
promessa celeste. É o próprio Senhor quem no-lo assegura no Evange-
lho: Quem Me seguir não perecerá, mas passará da morte para a vida (cf. 
Jo 5,24).     
Deste modo, a paixão do Salvador é a salvação da vida humana. Precisa-
mente para isso quis Ele morrer por nós, a fim de que nós, acreditando 
n’Ele, vivamos para sempre. Ele quis, por algum tempo, reduzir-Se à nos-
sa condição humana, para que nós, obtida a promessa da sua eternidade, 
com Ele vivamos para sempre. 
É esta a grande graça dos mistérios celestes, este o dom da Páscoa, esta 
a solenidade anual sempre esperada, este o princípio da nova criação. 
Nesta solenidade os novos filhos que são gerados nas águas vivificantes 
da santa Igreja, com a simplicidade de crianças recém-nascidas, fazem 
ouvir as vozes da sua consciência inocente; nesta solenidade, os pais e 
mães cristãos obtêm, por meio da fé, uma nova e inumerável descendên-
cia. 
Nesta solenidade, brilha o esplendor dos círios, sob a árvore da fé, com o 
fulgor que irradia da imaculada fonte baptismal; nesta solenidade, desce 
do Céu o dom da graça que santifica os recém-nascidos e o sacramento 
espiritual do mistério admirável que os alimenta. 
Nesta solenidade, a assembleia dos fiéis, alimentada no regaço maternal 
da santa Igreja, formando um só povo e uma só família, adorando a Uni-
dade da natureza divina e o nome da Trindade omnipotente, entoa com o 
Profeta o salmo da grande festa anual: Este é o dia que o Senhor fez; 
exultemos e cantemos de alegria (Sl 117,24). 
Mas, pergunto, que dia é este? É o dia que nos trouxe o princípio da vida, 
a origem e o autor da luz, o próprio Senhor Jesus Cristo, que de Si mes-
mo afirma: Eu sou o dia; quem caminha de dia não tropeça (Jo 8,12; 11,9); 
isto é, aquele que em todas as coisas segue a Cristo chegará, seguindo os 
seus passos, ao trono da eterna luz.  
Assim pedia Ele ao Pai, em nosso favor, quando ainda vivia no seu corpo 
mortal, ao dizer: Pai, quero que onde Eu estou, aí estejam também os 
que acreditaram em Mim; para que assim como Tu estás em Mim e Eu em 
Ti, assim também eles permaneçam em Nós (cf. Jo 17, 20s). 

 
(Breviário, da Homilia pascal de um Autor antigo,  

quarta-feira da Oitava da Páscoa) 
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Suspensão de atividades Pastorais … 
 

Celebrações Eucarísticas de 2ª a Domingo - CANCELADAS 

Celebrações Eucarísticas na Nª Srª do Rosário - CANCELADAS 

Dia Paroquial do Doente - 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               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  

 

26 - DOMINGO III DA PÁSCOA 

Act. 2, 14. 22-23   /  Sal. 15  (16)  /  1 Pedro 1, 17-21  /  Lc. 24, 13-35  /  Semana III do Saltério  

Sal. 2 
Sal. 92 (93) 
Sal. 33 (34) 
Sal. 33 (34) 
Sal. 26 (27) 
Sal. 88 (89) 

Jo. 3, 1-8 
Jo. 3, 7b-15 
Jo. 3, 16-21 
Jo. 3, 31-36 
Jo. 6, 1-15 
Mc. 16, 15-20 

Act. 4, 23-31 
Act. 4, 32-37 
Act. 5, 17-26 
Act. 5, 27-33 
Act. 5, 34-42 
1 Pedro 5, 5b-14 

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

20 

21 
22 
23 
24 
25 

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

