
Serviço Litúrgico
Domingo, 12 de abril — 08h45
— Paroquianos
Segunda, 13 de abril — 19h00
— Albino Sampaio da Silva e família
— Américo Bento Queirós
— António Neiva e filho
— Carlos Manuel Cruz da Silva, sogros e fa-

mília
— Emília Gonçalves Ferreira
— Emília Joaquina, José Carlos Costa e família
— Gracinda Antónia Barbosa e família
— Juca Araújo Vieira, filho e sogra
— Manuel Pires Afonso, pais e sogros
— Maria Adília de Lemos e marido
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— P.e Manuel Ferreira da Torre
— António Gonçalves da Silva
Quarta, 15 de abril — 19h00
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António Jorge Miranda Pires e avós
— Associados Coração de Jesus
— Augusto Rafael e tios Cecília e Carlos
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Carminda Pires, irmãos Maria e Cândido
— José da Silva Brás
— Manuel da Silva Pires e filhos
— Manuel Pires Afonso, pais e sogros
— Maria Celeste Pires e família
— Mário Manuel Brás da Silva e pai
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
— Paulo Vieira da Silva, pais e sogros
Sábado, 18 de abril — 17h30
— Carminda Pires
Domingo, 19 de abril — 08h45
— Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 11 de abril – 17h30

Leitores:

Acólitos:
 — Da responsabilidade

do 1.º e 6.º Ano da Catequese
Domingo, 12 de abril – 08h45

Leitores:

    — Adolescentes do 7.º Ano
Acólitos:

    — Adolescentes do 10.º Ano

— Da responsabilidade
do 4.º Ano da Catequese
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— Ana Isabel Miranda da Quinta
— Manuela Coutinho

Estar próximo
é o primeiro passo

para testemunhar uma fé vivida
• • •    • • •    • • •    • • •     • • •    • • •

12 a 19 de abril de 2015

O Tempo Pascal
Nos primeiros séculos da Igreja as pessoas

batizadas na noite de Páscoa continuavam du-
rante a primeira semana da Páscoa a usar a
Veste Branca, exprimindo assim a sua nova
condição de cristãos, renascidos no batismo.

A semana servia para experimentarem o
contraste entre a vida nova que traziam, sim-
bolizada pelas vestes brancas, e o contexto
antigo, que ainda permanece. Mas, para além
da semana, o tempo pascal é também expres-
so por outro símbolo, o dos quarenta dias.
Durante quarenta dias o Ressuscitado foi apa-
recendo aos discípulos, para confirmá-los na
fé e animá-los na certeza de sua ressurreição.
São os mesmos símbolos que retornam, como
na quaresma. Agora, para expressarem os fru-
tos da redenção realizada por Cristo.

Os quarenta dias exprimem o nosso esfor-
ço pessoal de viver conforme a graça de Deus.
Os 40 anos do deserto significaram o empe-
nho do povo em sair da escravidão e entrar na
terra da liberdade.



Outros assuntos
2.º Domingo de Páscoa

Domingo da Divina Misericórdia
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.

O segundo domingo de Páscoa, Oitava da
Páscoa e Domingo da Divina Misericórdia, é
o domingo da alegria (da fé). Jesus Cristo
declara: "Felizes os que acreditam sem te-
rem visto" (evangelho), felizes os que colo-
cam toda a confiança em Deus, pois "é eter-
na a sua misericórdia" (salmo). E quem
acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus
"vence o mundo", explica São João (segun-
da leitura). Os cristãos, vivificados "pela
água e pelo sangue" – pelo Baptismo e pela
Eucaristia – constituem a Igreja de Jesus Cris-
to, chamada a viver em comunhão e a teste-
munhar a caridade, distribuindo "a cada um
conforme a sua necessidade" (primeira lei-
tura). Eis o brilho de uma fé vivida!

"Um só coração e uma só alma"
O livro dos Actos dos Apóstolos mostra

que a nova realidade inaugurada pela ressur-
reição de Jesus Cristo não se encontra ex-
clusivamente orientada para a relação entre
as pessoas e Deus, nem apenas para um
momento além da história terrena.

O Evangelho, isto é, a Boa Nova do Res-
suscitado, tem implicações imediatas na vida
das pessoas e das comunidades. O versículo
anterior ao texto proposto para primeira lei-
tura deste segundo Domingo de Páscoa re-
fere a acção do Espírito Santo que enche de
coragem os discípulos para pregarem a Pala-

vra de Deus. Portanto, tudo o que se explica
a seguir tem de ser entendido como resultado
da acção do próprio Espírito Santo.

A ressurreição de Jesus Cristo e o dom
do Espírito Santo são sinais da presença do
Reino de Deus. Por isso, tinham "um só co-
ração e uma só alma". O objectivo da
actividade dos primeiros cristãos não é políti-
co, mas teológico e antropológico, apoiado na
convicção de que, em Jesus Cristo, todos for-
mamos um só povo. Constitui-se uma nova
(e única) família – a Igreja – que acolhe e
cuida de todos os seus membros. A comu-
nhão de bens é expressão da unidade em Je-
sus Cristo e da presença do Reino de Deus;
e também servia para assegurar que "não ha-
via entre eles qualquer necessitado".

Este "sumário" não pretende despertar a
saudade dum passado em que tudo era ma-
ravilhoso nas comunidades cristãs. É, isso sim,
um acicate para torná-lo presente, hoje. A
palavra de Deus bebe do passado histórico,
mas não é nostálgica; é palavra viva para
"aqui e agora". Com este texto dos Actos
dos Apóstolos cada cristão reconhece "o po-
der da vida do Senhor ressuscitado
operante nas primeiras comunidades, e
proclama com fé ao povo que o mesmo
poder ainda actua entre nós".

O texto diz ainda que "gozavam todos
de grande simpatia". Ora, para despertar
simpatia e mostrar que o "poder" do Res-
suscitado "actua entre nós" é preciso estar
próximo. Estar próximo é o primeiro passo
para testemunhar uma fé vivida: "é preciso
também desenvolver o prazer espiritual de
estar próximo da vida das pessoas, até che-
gar a descobrir que isto se torna fonte
duma alegria superior" .

Matrículas na escola...
...e na Catequese Paroquial

Decorrem de 15 de abril e até 15 de ju-
nho as matrículas para o pré-escolar e para
o 1.º ano de escolaridade.

No acto da Matrícula os Encarregados de
Educação cristãos devem pedir a matrícula
na aula de EMRC (Educação Moral e Reli-
giosa Católica).

Se os pais dispensam esta disciplina na
escola, onde temos professores bem prepa-
rados e que dão testemunho, porque insis-
tem numa catequese paroquial apenas para
os sacramentos ou sacramentais? As aulas
de EMRC e a Catequese são dois meios
complementares na formação cristã. Sai-
bamos acolher os dois.

As matrículas na Catequese decorrem de
acordo com  o Calendário já estabelecido e
que recordamos:
Renovação do 1.º ao 6.º Ano ......... 01 a 15/06
Renovação do 7.º ao 9.º Ano ......... 16 a 30/06
Primeira Matrícula .................. 1/06 a 30/06
Na altura estaremos atentos à matrícula em
EMRC.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial  continua a fun-

cionar no seu horário normal:

Terça .............................  18h30 – 19h00
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.




