
A resposta de Jesus a Tomé
é também para todos nós

que somos muito racionalistas...

Serviço Litúrgico
Domingo, 01 de Maio — 08h30
—  S. José e Nossa Senhora de Fátima

Segunda, 02 de Maio — 20h00
— Nossa Senhora de Fátima
— Balbina Ferreira Dias (30.º Dia)
— Manuel Pires Afonso
— Joaquim da Silva Vale
— Laurinda Antónia Pires
— Laurinda Afonso da Silva
— Virgínia Sampaio Boaventura, marido e

genro
— Albino de Jesus Pires e esposa
— Fernando Ferreira dos Santos, pai e avós
— Maria Alice Barbosa Braz e pais
— José Carlos Alves da Costa, sogra e Ma-

ria do Nascimento
— Maria Adília de Lemos e marido
— Augusto Rafael Couto da Costa

Quinta, 05 de Maio — 20h00
— Nossa Senhora de Fátima
— Jorge Lemos Branco
— Manuel Pires Afonso
— Balbina Ferreira Dias
— Joaquim da Silva Vale
— Laurinda Antónia Pires
— Laurinda Afonso da Silva
— Justina Marques, marido e sogros
— Rui Paulo Barbosa Vieira, avós e bisavós
— Horácio da Silva Couto e filha
— Augusto Rafael Couto da Costa, avós e

tia
— Almas

Sábado, 07 de Maio — 17h30

— Almas

Domingo, 08 de Maio — 08h30
—  Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 07 de Maio – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

do 3.º e 6.º Ano da Catequese
Domingo, 08 de Maio – 08h30

Leitores:

Acólitos:
—  Adolescentes

do 10.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
das crianças e catequistas
do 4.º Ano da Catequese

—  Adolescentes do 7.º Ano
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— Manuel dos Santos Boaventura
— Daniela Novo

Mês de Maria
À semelhança dos anos anteriores, te-

remos o todos os dias o Mês de Maria na
Igreja, às 19h30. Nos dias em que há Mis-
sa, este termina com a Eucaristia.

A responsabilidade será, como nos anos
anteriores, da Catequese, assim distribuí-
da:
Segunda-feira ........................  1.º e 10.º Ano
Terça-feira ..............................  2.º e 9.º Ano
Quarta-feira ............................  3.º e 8.º Ano
Quinta-feira .............................  4.º e 5.º Ano
Sexta-feira ..............................  6.º e 7.º Ano

Ao Sábado e Domingo a responsabili-
dade será dos anos que têm funções na
Liturgia.

Entretanto, apontamos a nossa Procis-
são de Velas para o dia 14 de Maio (Sába-
do mais próximo do dia 13).P
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OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
II Domingo de Páscoa

1.ª Leit. – Act 2, 42-47;
Salmo – Sal 117, 2-4. 13-15. 22-24;
2.ª Leit. – 1 Pedro 1, 3-9
Evangelho – Jo 20, 19-31.

Este fim-de-semana é a oitava da Pás-
coa. A grande festa da Ressurreição, que teve
como ponto alto a celebração da Vigília Pas-
cal, celebra-se durante uma semana como se
fosse um só dia, ou seja, um grande domingo
que dura 8 dias. Esta alegria pascal prolon-
gar-se-á por 50 dias. O evangelho deste 2.º
domingo da Páscoa é comum aos três ciclos
(A, B e C). Narra-nos a aparição de Jesus
aos seus discípulos, reunidos ao anoitecer do
domingo de Páscoa e também a Sua apari-
ção "oito dias depois", ou seja, hoje. É inte-
ressante realçar o facto do evangelista nos
dizer que a comunidade estava reunida no
domingo, no dia da ressurreição, e também
oito dias depois, ou seja, denota, aqui, um en-
contro com ritmo semanal. Esta reunião se-
manal da comunidade manteve-se desde o
início até hoje. E é nesta assembleia que Cristo
aparece e que se manifesta. A 1.ª Leitura,
que durante todo o tempo da Páscoa será dos
Actos dos Apóstolos, caracteriza a primeira
comunidade que nasce da experiência pas-
cal: uma comunidade unida, em comunhão,
que se reúne para partilhar os seus bens, para
a oração e para a fracção do pão; uma co-
munidade que vive com caridade, com sim-
plicidade e com alegria. Uma comunidade que
é modelo para as comunidades de hoje.

O evangelho deste domingo mostra-nos
como a experiência da ressurreição transfor-

mou a vida dos discípulos. Diz o texto: "Na
tarde daquele dia, o primeiro da semana,
estando fechadas as portas da casa onde
os discípulos se encontravam, com medo
dos judeus". Jesus aparece no meio deles e
dá-lhes a paz ("A paz esteja convosco"),
concede-lhes a alegria ("Os discípulos fi-
caram cheios de alegria ao verem o Se-
nhor"), envia-os em missão ("Assim como o
Pai me enviou, também Eu vos envio a
vós"), e derrama sobre eles a força do Seu
Espírito ("Recebei o Espírito Santo"). Es-
tes discípulos, transformados, renovados, são
aqueles que começaram a dar testemunho e
deram origem àquela primeira comunidade,
que é o início da Igreja que chegou até nós.
Hoje, somos todos convidados a experimen-
tar a força desta ressurreição e a ser, tam-
bém, transformados. São Pedro, consciente
disto, cantava, na 2.ª Leitura, um hino de lou-
vor a Deus, "que, na sua grande miseri-
córdia, nos fez renascer, pela ressurreição
de Jesus Cristo de entre os mortos, para
uma esperança viva". Além disso, anima-
nos: "Isto vos enche de alegria… Isto é
para vós fonte de uma alegria inefável e
gloriosa".

S. Tomé é o principal personagem deste
domingo. É um dos Doze e não estava pre-
sente, quando Jesus apareceu ao anoitecer
do domingo de Páscoa. Quando lhe contam a
"visita" de Jesus, não acredita; exige pro-
vas. Tomé é a "figura" do cristão de hoje,
influenciado pela mentalidade racionalista e
materialista, que também exige provas pal-
páveis. A resposta de Jesus a Tomé é tam-
bém para todos nós que caímos na "tenta-
ção" racionalista: "Não sejas incrédulo, mas
crente…Felizes os que acreditam sem te-
rem visto".

Matrículas para o 1.º Ciclo
As matrículas no 1.º ano do 1.º ciclo,

para o próximo ano lectivo, decorrem en-
tre 15 de Abril e 15 de Junho de 2011, nos
serviços administrativos da EB2,3 de Ma-
rinhas, das 9h00 às 16h00.

São necessários os seguintes documen-
tos: Fotocópia da cédula pessoal, BI ou
cartão de cidadão; fotocópia do cartão de
utente; fotocópia do cartão das vacinas;
comprovativo do exame de saúde; duas fo-
tografias tipo passe; documento compro-
vativo da residência; n.º de beneficiário da
segurança social do aluno.

No acto da Matrícula os Encarregados
de Educação cristãos devem pedir a ma-
trícula na aula de EMRC (Educação Mo-
ral e Religiosa Católica).

A disciplina de EMRC é um direito dos
alunos e, sobretudo, dos pais que são os
responsáveis pela educação dos filhos. A
Igreja tem uma função de ajudar mas o
direito fundamental pertence aos pais. In-
felizmente acontece que no nosso país, os
pais delegam tudo para a escola e isto
agrava-se mais neste ponto de vista da for-
mação religiosa.

Se os pais não têm preocupação religi-
osa, de explicar o sentido da sua fé e da
sua vida cristã, também não sentem ne-
cessidade de estar a insistir para que esta
disciplina continue. Mas se dispensam esta
disciplina na escola, onde temos professo-
res bem preparados e que dão testemunho,
porque insistem numa catequese paroqui-
al apenas para os sacramentos ou sacra-
mentais? As aulas de EMRC e a Cateque-
se são dois meios complementares na for-
mação cristã. Saibamos acolher os dois.


