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Domingo, 19 de abril
10h00 — Paroquianos
12h00 — João Pedro Menina Eiras

19h00 — Adélio Rodrigues Pereira

Segunda, 20 de abril – 16h30
— José Inácio Miranda Ferreira

Terça, 21 de abril – 19h00
— Eugénia Miranda Igreja e marido
— Maria José Ferreira Oliveira e sogros
— Elvira da Silva Santos, marido e filha
— S.Rita Cassia e S. Judas Tadeu
— S. Espedito
— Alexandrina Gomes dos Santos

Quarta, 22 de abril – 16h30
Na Igreja da Misericórdia

— José Guerra Laranjeira
Quinta, 23 de abril – 19h00
— José Domingos Martins
— Maria José Ferreira Oliveira e sogros
— S. António
— Santíssimo Sacramento

Sexta, 24 de abril – 16h30
— Adélio Rodrigues Pereira

Sábado, 25 de abril – 19h00
— Amândio Teixeira Esteves (7.º Dia)
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto

Domingo, 26 de abril
10h00 — Paroquianos
12h00 — Intenção Particular
19h00 — Rui Manuel Barros Zão e família

Sábado, 25 de abril

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

Crer em Jesus...
Viver na palavra...

Testemunhar Jesus...

19 a 26 de abril de 2015
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Domingo, 26 de abril

Domingo, 26 de abril

Sábado, 25 de abril – 19h00

Sábado, 25 de abril – 19h00

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
— Mariana Ferreira Loureiro

Serviço de Acólitos

— Maria Helena Agante
— Maria Isabel V. Rodrigues
— Carlos Sampaio Barbosa

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
     dos Catequistas e crianças

do 6.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
     das crianças
     do 2.º e 5.º Ano da Catequese

(In)formação
Semanal 779

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes do 9.º Ano
— Ana Rafaela Sá de Barros
— Pedro Almeida

— António Jardim
— Catarina Jardim
— Joana Jardim

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

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

Grupo
Nossa Senhora

das Dores



3.º Domingo de Páscoa
1.ª Leit. – Act 3, 13-15. 17-19;
Salmo – 4, 2. 4. 7. 9;
2.ª Leit. –  1 Jo 2, 1-5a;
Evangelho – Lc 24, 35-48.

Jesus ressuscitou verdadeiramente? Como
é que podemos fazer uma experiência de en-
contro com Jesus ressuscitado? Como é que
podemos mostrar ao mundo que Jesus está
vivo e continua a oferecer aos homens a sal-
vação? É, fundamentalmente, a estas ques-
tões que a liturgia do 3º Domingo da Páscoa
procura responder.

A primeira leitura apresenta-nos, preci-
samente, o testemunho dos discípulos sobre
Jesus. Depois de terem mostrado, em gestos
concretos, que Jesus está vivo e continua a
oferecer aos homens a salvação, Pedro e João
convidam os seus interlocutores a acolherem
a proposta de vida que Jesus lhes faz.

A segunda leitura lembra que o cristão,
depois de encontrar Jesus e de aceitar a vida
que Ele oferece, tem de viver de forma coe-
rente com o compromisso que assumiu… Essa
coerência deve manifestar-se no reconheci-
mento da debilidade e da fragilidade que fa-
zem parte da realidade humana e num esfor-
ço de fidelidade aos mandamentos de Deus.

O Evangelho assegura-nos que Jesus está
vivo e continua a ser o centro à volta do qual
se constrói a comunidade dos discípulos. É
precisamente nesse contexto eclesial – no en-
contro comunitário, no diálogo com os irmãos
que partilham a mesma fé, na escuta comuni-
tária da Palavra de Deus, no amor partilhado
em gestos de fraternidade e de serviço – que
os discípulos podem fazer a experiência do
encontro com Jesus ressuscitado. Depois des-

se “encontro”, os discípulos são convidados a
dar testemunho de Jesus diante dos outros
homens e mulheres.

Três atitudes, então, a ter:
Primeiro – crer em Jesus, o Enviado

do Pai, que por nós morreu e ressuscitou:
"Convertei-vos para que os vossos peca-
dos sejam perdoados!" Quem crer em Je-
sus, quem diante d’Ele reconhecer-se peca-
dor e O acolher como o Salvador e n’Ele co-
locar a vida, n’Ele encontrará o perdão que
vem pela cruz e a ressurreição.

Segundo – viver na Palavra do Senhor:
"Para saber se O conhecemos, vejamos se
guardamos os seus mandamentos. Naque-
le que guarda a Sua palavra, o amor de
Deus é plenamente realizado". A fé não é
um sentimento nem uma teoria. A nossa fé
em Jesus morto e ressuscitado deve levar a
um compromisso sério e radical com o Se-
nhor na nossa vida concreta. Quem não guarda
os mandamentos, não crê! Quem não crê,
fecha-se à salvação!

Terceiro – testemunhar Jesus morto
e ressuscitado: "Vós matastes o Autor da
vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos.
Disso nós somos testemunhas!" E Jesus diz:
"Vós sereis testemunhas de tudo isso!" Nós
não conhecemos Jesus de um modo teórico.
Nós experimentamo-l’O na força da Sua Pa-
lavra e na graça dos seus sacramentos, so-
bretudo na participação na Eucaristia. Jesus,
para nós, não é um fantasma! "Por que estais
preocupados tendes dúvidas no coração?
Vede minhas mãos e meus pés: sou eu mes-
mo!" Sim, quantas vezes tocamos Jesus,
sentimo-l’O vivo, caminhando connosco! Te-
nhamos, então a coragem de n’Ele acreditar,
de n’Ele viver e d’Ele dar testemunho onde
quer que estejamos e onde quer que vivamos.
Jesus não é um fantasma! Jesus está vivo!

Oração pelas Vocações
Nesta 52.ª Semana de oração  pelas Vo-

cações, tenhamos a ousadia de, em FAMÍ-
LIA, rezarmos todos os dias:
Deus Pai, fonte de toda a santidade,
envia novas vocações à Tua Igreja,
Servidores generosos da humanidade ferida,
Evangelizadores entusiasmados e corajosos,
Pastores santos,
que santifiquem o Teu povo com a palavra
e os sacramentos da Tua Graça,
Consagrados
que mostrem a santidade do Teu Reino,
Famílias tocadas pela Tua beleza,
para que, pelo Teu Espírito Santo,
comuniquem a salvação de Cristo
a todas as pessoas da Terra.Amén.

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).

As matrículas na Catequese decorrem de
acordo com  o Calendário já estabelecido.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial  continua a fun-

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




