
OUTRA GRANDE NOTÍCIA:
cada oito dias os cristãos reunidos

celebram a PÁSCOA...

Serviço Litúrgico
Domingo, 15 de abril — 08h30
—  Paroquianos
Segunda, 16 de abril  — 20h00
— Sagrado Coração de Jesus
— António Pires da Silva e filho
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Gracinda Antónia Barbosa
— Manuel Pires Afonso
— Maria Adília de Lemos e marido
— Albino Sampaio da Silva
— Virgínia Sampaio Boaventura e família
— José da Silva Brás
— Manuel da Silva Pires
— Mário Manuela Brás Silva e Virgínia Lemos
— Albino Gonçalves da Silva Marrucho e sogra
— Maria Celeste Pires, mãe e sogros
— José Carlos Alves da Costa, sogra e Maria do

Nascimento
Quinta, 19 de abril  — 20h00
— Manuel Sampaio Monteiro, filha e neto
— Augusto Rafael Couto da Costa, avós e tia
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Emília Barbosa Miranda e família
— António Maltez de Abreu, pais e irmão
— António da Silva e avós
— Manuel Pires Afonso
— Albino Sampaio da Silva
— Rui Paulo Barbosa Vieira, avó e bisavós
— Olívia Barbosa da Silva e família
— Manuel da Silva, pai, irmãos e tios
— Manuel Sampaio Monteiro
— Joaquim Boaventura Branco
— Albino Sampaio Pires Braga
— Carlos Costa Nascimento
— Eduardo Gonçalves Branco
— Deolinda da Silva

Sábado, 21 de abril — 17h30
— Paroquianos
Domingo, 22 de abril — 08h30
—  Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 21 de abril – 17h30

Leitores:

Acólitos:
—  Da responsabilidade

do 1.º e 6.º ano da Catequese
Domingo, 22 de abril – 08h30

Leitores:

Acólitos:
—  Adolescentes do 9.º Ano

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 5.º Ano
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A Páscoa continua
Oito dias depois da celebração da Soleni-

dade da Páscoa da Ressurreição do Senhor,
reunimo-nos para celebrar a Eucaristia. Vol-
ta a ser domingo!

A ressurreição do Senhor aconteceu no dia
a seguir ao sábado, o dia de repouso de Deus
depois de ter terminado a criação. Agora, com
a Páscoa de Cristo, começa uma nova cria-
ção. Assim, o domingo, desde o início, passou
a ser o dia que identifica os cristãos. Neste dia,
os cristãos reuniram-se sempre porque era o
dia da ressurreição. Sabiam que era neste dia
que o Senhor se tornava presente, ressuscita-
do, à comunidade cristã nascente.

No primeiro domingo, Tomé não estava
presente, mas "oito dias depois" estava. Teve
que aprender que para encontrar o Senhor
faz falta a Igreja, ou seja, a comunidade dos
irmãos, porque é ali onde o Senhor se torna
presente. Não basta a fé pessoal, é necessária
a comunidade, a Igreja reunida. Foi este o
desejo do Senhor desde a primeira Páscoa.

— Maria Celeste Sá Miranda
— Maria Laurentina Martins Vieira
—  Adolescentes do 10.º Ano



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
2.º Domingo de Páscoa

1.ª Leit. – Act 4, 32-35;
Salmo – Sal 117, 2-4. 16ab-18. 22-24;
2.ª Leit. – 1 Jo 5, 1-6
Evangelho – Jo 20, 19-31.

Há oito dias, no primeiro dia após o Sába-
do dos judeus, ao anoitecer, Jesus ressuscita-
do entrou onde estavam os discípulos e dis-
se-lhes: “A paz esteja convosco!” Há oito
dias, no Dia da Ressurreição, Jesus, vence-
dor da morte, enviado pelo Pai no Espírito
Santo, soprou esse mesmo Espírito sobre seus
discípulos, a Sua Igreja, e disse: “Assim como
o Pai Me enviou, também Eu vos envio a
vós. Recebei o Espírito Santo!” Há oito dias
atrás, Tomé, teimoso e incrédulo, afirmou pe-
remptoriamente: “Se eu não vir as marcas
dos pregos e não puser a mão no seu lado,
não acreditarei!” Todas essas coisas que ou-
vimos no Evangelho de hoje, ocorreram no
Domingo de Páscoa, no Dia da Ressurreição.

Hoje é a Oitava da Festa pascal, o Do-
mingo seguinte. E como no Domingo passa-
do, também hoje, neste Domingo, o Senhor
vem ao encontro dos Seus discípulos e colo-
ca-se no meio deles. Será sempre assim: a
cada oito dias os cristãos reunidos experimen-
tarão na Palavra proclamada e no Sacrifício
eucarístico celebrado, a presença real, viva e
atuante Daquele que ressuscitou e caminha
connosco, ou melhor, caminha à nossa fren-
te. E como Tomé, nós, em cada Domingo,
admirados, exclamamos: “Meu Senhor e
meu Deus!” E queremos, emocionados, ouvi-
l’O novamente dizer a nossa respeito: “Por-
que Me viste, Tomé, acreditaste. Felizes os
que acreditarem sem terem visto!” Felizes
somos nós porque acreditamos no Ressusci-

tado e participamos do seu Sacrifício euca-
rístico, mesmo sem termos visto o Senhor com
os olhos da carne!

Esta é a mensagem deste Domingo da
Oitava: tomarmos consciência do nosso en-
contro, da nossa comunhão real, íntima, trans-
formante, com o Ressuscitado. Este encon-
tro que ocorre de modo mais intenso em cada
Domingo na Eucaristia – e, por isso mesmo,
faltar à Missa dominical é excluir-se da Co-
munidade dos discípulos, é “ex-comungar-
se”, é colocar-se fora da Comunhão com o
Ressuscitado e aqueles aos quais ele chama
de “meus irmãos”... Este encontro que ocor-
re de modo mais intenso cada Domingo na
Eucaristia, não começou aqui; iniciou-se no
nosso Batismo, quando recebemos o Espírito
Santo do Ressuscitado, passando a viver n’Ele
que, no seu Espírito, veio realmente viver em
nós! Três misteriosas palavras da Missa de
hoje exprimem este mistério.

1.º – A palavra da segunda leitura: o Au-
tor sagrado afirma que quem crê em Jesus
nasceu de Deus e vive uma vida de amor aos
irmãos. Quem crê em Jesus, diz ele, vence o
mundo, vence o pecado, vence a tragédia de
uma vida sem sentido, distraída apenas com
eventos e futilidades.

2.º – A segunda palavra é da oração inici-
al. Aí a Igreja ensina-nos a pedir ao Pai que
compreendêssemos melhor “o Batismo que
nos lavou, o Espírito que nos deu nova
vida e o sangue que nos redimiu”.

3.º – Finalmente, as palavras da Entrada
da Missa de hoje, como aparecem no Missal,
tiradas da Primeira Epístola de são Pedro:
“Como crianças recém-nascidas, desejai
o puro leite espiritual para crescerdes na
salvação!” (1 Ped 2,2). A Igreja pensa nos que
foram batizados na Vigília Pascal, nossos ir-
mãos em Cristo.

Aniversário da LIAM
A LIAM vai celebrar o seu 75.º aniver-

sário no próximo Domingo, dia 22 de Abril,
no Sameiro – Braga.

Para participar nesta efeméride, o nos-
so Grupo da LIAM está a organizar uma
excursão, que sairá de Vila Chã às 7h30,
sendo o preço por pessoa de 5,00 •.

Os interessados devem inscrever-se
até à próxima terça-feira, dia 17, junto da
Amélia Ramos (Malocas).

FFFFFororororormação Bíbmação Bíbmação Bíbmação Bíbmação Bíblicalicalicalicalica
A primeira Sessão de formação bíblica

orientada por D. Anacleto de Oliveira, bis-
po de Viana do Castelo, é já na próxima
quinta-feira, às 21h00, no Centro Paroquial
de Esposende.

Destina-se a todos os cristãos interes-
sados, e em particular a Catequistas, Acó-
litos, Leitores, Jovens e membros dos di-
versos movimentos paroquiais.

Não faltes!

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende con-

tinua a funcionar  no seu horário normal
de Verão, que é o seguinte:
Terça ...............................  18h30 – 19h00
Quinta .............................  18h30 – 19h00
Sábado .............................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.


