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Domingo, 20 de abril
10h00 — Paroquianos/Missa do Senhor
12h00 — Paroquianos
20h00 — Paroquianos
Segunda, 21 de abril – 10h00
— Paroquianos
No final, Procissão da Recolha das Imagens

até à Capela de Nosa Senhora da Saúde
Terça, 22 de abril  – 19h00
— Maria Amélia Ferreira Rodrigues de Areia

e Família
— Maria do Carmo Viana da Cruz
— Augusto Alves Guimarães e Lucinda Ali-

ce da Silva Vilas Boas
—
Quarta, 23 de abril – 16h30
— Virgínea de Barros lima, marido e filhos

Quinta, 24 de abril – 19h00
— Eugénia Miranda Igreja e marido
— Jorge Mendes Vieira
—
—
Sexta, 25 de abril – 16h30
— Maria das Graças Martins Augusto

Sábado, 26 de abril – 19h00
— Rui Manuel de Barros Zão e família
Domingo, 27 de abril
10h00 — Paroquianos
12h00 — Família Areia
19h00 — Acção de Graças na Canonização

de João Paulo II e João XXIII

Sábado, 26 de abril

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

Jesus ressuscitou dos mortos
e está vivo no meio de nós:
Ele quer manuifestar-se...

20 a 27 de abril de 2014
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Domingo, 27 de abril

Domingo, 27 de abril

Sábado, 26 de abril – 19h00

Sábado, 26 de abril – 19h00

10h00

12h00

19h00— Alexandre Domingues Figueiredo
— Ricardo Silva

Serviço de Acólitos

—  Francisco Guimarães de Melo
— Maria Helena Agante
— Maria Isabel V. Rodrigues

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
          das crianças e Catequistas

do 6.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
das crianças
do 5.º e 6.º Ano da Catequese

(In)formação
Semanal 727

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 9.º Ano
— Pedro Almeida
— Inês de Melo Losa Ferreira

— António Jardim
— Catarina Jardim
— Joana Jardim

— Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 10.º Ano da Catequese

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • • • • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •

Grupo
Nossa Senhora

de Fátima



Domingo de Páscoa
1.ª Leit. – Act 10, 34a. 37-43;
Salmo – Sal 117 (118), 1-2. 16ab-17. 22-23;
2.ª Leit. – Col 3, 1-4 ou 1 Cor 5, 6b-8;
Evangelho –Jo 20, 1-9.

A Aurora radiante do domingo de Páscoa
é a imagem de Cristo Triunfante que, ao sair
do sepulcro, ilumina uma nova e eterna cria-
ção. Jesus não permaneceu no sepulcro. Ele
ressuscitou dos mortos e está vivo no meio de
nós. Não devemos procurar entre os mortos
Aquele que está vivo.

Hoje a VIDA manifesta-se na sua pleni-
tude, vitoriosa sobre a morte, para que todos
tenham vida e muita vida.

As primeiras leituras apresentam o teste-
munho do Cristo Ressuscitado realizado por
Pedro e Paulo, duas colunas da Igreja, sobre
as quais se funda a fé da Igreja de todos os
tempos.

Na 1.ª leitura temos o Testemunho de Pe-
dro. Convocado pelo Espírito, Pedro entra em
casa de Cornélio, em Cesaréia, expõe-lhe o
essencial da fé e batiza-o, bem como a toda a
sua família.

O episódio é importante por dois motivos:
Cornélio é o primeiro pagão admitido ao cris-
tianismo por um dos Doze, o que significa que
a vida nova que nasce de Jesus é para todos
os homens; o texto é uma composição do "ke-
rigma" primitivo – o anúncio essencial da fé,
o resumo da mensagem cristã que leva a acei-
tação de Cristo e da sua mensagem, através
do Batismo.

A verdade da Ressurreição é o núcleo
central e fundamental da pregação apostólica
sobre a obra redentora de Jesus.

Mensagem Pascal
P de Passagem
Á de Amor
S de Senhor e Salvador
C de Cristo, o Caminho para o Céu
O de Orientador
A de Alegria, Amizade e Amor.

Não adianta lamentar a nossa difícil situ-
ação. Nem basta simplesmente aceitar a der-
rota ou proclamar o próprio desencanto. Pelo
contrário, no meio das aflições e adversidades
do dia-a-dia, temos que nos unir solidaria-
mente na fé, ajudando-nos uns aos outros.

Neste mundo que é uma aldeia global esta
é a nossa maior missão. Em Cristo ressuscita-
do está a motivação para superarmos o indi-
vidualismo consumista e relativista que im-
pera nesta sociedade, onde se busca a realiza-
ção pessoal a todo custo.

Fortalecendo o nosso amor, completamos
em nós a paixão de Cristo,  que nos traz a
inteira libertação. Assim passamos da opres-
são para a liberdade, das tristezas para as ale-
grias, das doenças para a saúde, da morte para
a vida. E então alegremente podemos dizer a
todos: Santa Páscoa!...

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial

funciona no seu horário normal:
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

A 2.ª leitura dá o Testemunho de São Pau-
lo: O Batismo põe-nos em comunhão com
Cristo ressuscitado. Disso resulta um conjun-
to de exigências práticas, que ele enumera a
seguir. A Vitória da vida manifesta-se em nós
através das obras.

O Evangelho descreve a atitude da Co-
munidade cristã diante da Ressurreição, no
primeiro dia da semana.

Maria Madalena é a primeira a dirigir-se
ao túmulo de Jesus. Apesar de já ser madru-
gada, ainda é escuro. As trevas da dor, da
separação e da saudade ofuscam os olhos da
esperança no alvorecer de um novo dia. Mas
a pedra está retirada, o túmulo vazio... Con-
fusa volta a correr para relatar o facto a Pe-
dro e João.

Ela representa a nova comunidade que
acredita, inicialmente,  que a morte triunfou e
vai procurar Jesus morto no sepulcro:  é uma
comunidade perdida, desorientada, insegura,
desamparada, que ainda não assimilou a mor-
te de Jesus. Mas, diante do sepulcro vazio,
descobre que a morte não venceu  e que Je-
sus continua vivo.

Pedro representa, nos Evangelhos, o Dis-
cípulo obstinado, para quem a morte signifi-
ca fracasso e que se recusa a aceitar  que a
vida nova passa pela humilhação da Cruz.

João representa o Discípulo ideal: que
está em sintonia total com Jesus, que corre
ao seu encontro de forma mais decidida, que
compreende os sinais: Entrou, viu e acredi-
tou. Ele é o modelo do Homem Novo, do ho-
mem recriado por Jesus. Os dois discípulos
correm ao túmulo de Jesus na manhã de Pás-
coa. Nota-se o impacto produzido nos discí-
pulos pela morte de Jesus e  as diferentes dis-
posições existentes entre os membros da co-
munidade cristã.




