
informações gerais Formação cristã
agenda
– 7 de abril, 21h30 – Encontro

em Braga, no Centro Pastoral, com o Cardeal Pre-
sidente da Caritas, Card. Maradiaga, para os mem-
bros das Fábricas da Igreja, Centros Paroquiais,
Conferências Vicentinas e grupos Sócio-Caritativos.

Seria importante marcarmos presença, mesmo
que não pertençamos e nenhum destes grupos.

É uma graça a não perder.
– 14 de abril – Reunião Arciprestal do Clero.
– 19 a 26 de abril – 52.ª Semana de Oração pelas

Vocações,

1.ª Leit. – Act 10, 34a. 37-43;
Salmo – Sal 117, 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 liturgia deste Domingo celebra a ressurreição e
garante-nos que a vida em plenitude resulta de uma
existência feita dom e serviço em favor dos irmãos. A
ressurreição de Cristo é o exemplo concreto que con-
firma tudo isto.

A primeira leitura apresenta o exemplo de Cristo
que “passou pelo mundo fazendo o bem” e que, por
amor, se deu até à morte; por isso, Deus ressuscitou-
o. Os discípulos, testemunhas desta dinâmica, devem
anunciar este “caminho” a todos os homens.

O Evangelho coloca-nos diante de duas atitudes
face à ressurreição: a do discípulo obstinado, que se
recusa a aceitá-la porque, na sua lógica, o amor total
e a doação da vida não podem nunca ser geradores de
vida nova; e o discípulo ideal, que ama Jesus e que
por isso entende o seu caminho e a sua proposta – a
esse não o escandaliza nem o espanta que da cruz
tenha nascido a vida plena, a vida verdadeira.

A segunda leitura convida os cristãos, revestidos
de Cristo pelo Baptismo, a continuarem a sua cami-
nhada de vida nova, até à transformação plena que
acontecerá quando, pela morte, tivermos ultrapassa-
do a última fronteira da nossa finitude.

A Páscoa, aconteceu. Mas é preciso que continue
a acontecer, vencendo as resistências do nosso ego-
ísmo, do nosso individualismo, da nossa acomoda-
ção, como aconteceu na primeira Páscoa com a vitó-
ria de Jesus sobre o pecado e sobre a morte.

É preciso que o mundo acredite na Páscoa.
É preciso que a Igreja acredite na Páscoa.
É preciso que eu e tu acreditemos na Páscoa.

Contactos:
P. Delfim – 962601317 P. José António – 919944521
emails: ddfdelfim@gmail.com

pe.joseandrade@gmail.com
paroquiadeapulia@gmail.com
paroquiaderiotinto@gmail.com
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Inscrições da catequese
Nas paróquias de Apúlia e de Rio Tinto, a

Catequese das crianças e adolescentes recomeça no
próximo fim-de-semana. Pais: acompanhem a
catequese dos vossos filhos, conversem com os seus
catequistas, participem nas sessões e celebrações para
as quais são convocados, não se preocupem apenas
com os pormenores das festas...

Porque queremos saber melhor como anda a nossa
Catequese, e porque precisamos de reorganizar o
Ficheiro da mesma, pedíamos a todos os Catequistas
e crianças e adolescentes da Catequese que, neste
período da Páscoa, preenchessem a nova Ficha de
Inscrição na Catequese com os dados necessários para
informatizarmos o ficheiro.

As Fichas devem ser entregues aos Catequistas
até ao dia 19 de Abril.

Jantar-convívio dos Compassos
O habitual jantar-convívio das pessoas que integram

este ano os Compassos na Visita Pascal, em Apúlia,
Rio Tinto realiza-se na próxima sexta-feira (dia 10), a
partir das 20h15, nas instalações da ASCRA
(Associação Social, Cultural e Recreativa de Apúlia),
em Apúlia. Esta é a forma de as comunidades
agradecerem a disponibilidade e testemunho dos leigos
– cerca de 150 – que, de casa em casa, anunciam no
Domingo de Páscoa: Cristo ressuscitou! Aleluia!
Aleluia!
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horário das missas, intenções
e locais da celebração

Domingo da Páscoa 5 de abril
– Missa, às 08h00, na igreja Paroquial de Rio
Tinto, com as seguintes intenções: Paroquianos.

– Missa, às 10h30, na igreja Matriz de Apúlia,
com as seguintes intenções: Paroquianos.

Segunda-feira 6 de abril
da Oitava da Páscoa
– Missa, às 10h00, na igreja Matriz de Esposende,
seguindo-se a Procissão da Recolha das Imagens.

Terça-feira 7 de abril
da Oitava da Páscoa
– Missa, às 20h00, na igreja Matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: Manuel Maria Gomes Igreja
(7.º Dia); P. José Miguel Torres Pereira; Alice do Nor-
te Eiras Hipólito; Albertino Lopes Fernandes do Monte
e Esposa; António Moreira Vieira, Pai e Maria Rodri-
gues da Vinha; António Gonçalves de Lemos e Espo-
sa; S. Felix (mc Conceição Ferreira).

Quarta-feira 8 de abril
da Oitava da Páscoa
– Missa, às 20h00, na igreja Paroquial de Rio Tinto,
com as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres
Pereira; Maria Custódia Loureiro, filha e marido.

Quinta-feira 9 de abril
da Oitava da Páscoa

– Missa às 20h00, na igreja Matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres Pereira;
António Passos de Carvalho; Adelino Torres da
Silva,Pais Irmão e Cunhados; Herminia Gonçalves
Marcos, Marido, Filha e Neto; Manuel Morim Faria e
José Dias Leite; Ilda Esmeralda Gonçalves Queiroga e
Marido e Maria da Luz Gonçalves Sobral e Marido;
Maria da Guia Queiroga Ferreira Oliveira; Mário Au-
gusto Pedrosa Ferreira da Rocha Pais, Sogro e Cu-
nhado; Delfim Barros Gonçalves Real; Adelino Morei-
ra Marques Casais; Adelino Torres Silva, Pais, Sogra,
Irmão, Cunhada; Delfina Fernandes Ribeiro.

Sexta-feira 10 de abril
da Oitava da Páscoa
– Não há Missa
Sábado 11 de abril
da Oitava da Páscoa
– Missa Vespertina, às 17h00, na igreja paroquial de
Rio Tinto, com as seguintes intenções: P.e José Mi-
guel Torres Pereira; Arminda Mendonça Machado;
Francelina Vieira e Marido; João Miranda Faria e An-
tónio Brito Gomes; Laura Rosa Ferreira, marido e fi-
lha; Laurentina Gonçalves dos Santos e família; Lau-
rinda de Jesus Vilas Boas, filho, noras e neto; Luduvi-
na de Jesus Loureiro; Manuel da Silva Félix; Maria da
Silva Vieira de Sousa; Maria Pimenta Guimarães; Má-
rio da Cruz Veiga.
– Missa Vespertina, às 20h00, na igreja matriz de Apú-
lia, com as seguintes intenções: P.e José Miguel Tor-
res Pereira.

II Domingo da Páscoa 12 de abril
Domingo da Divina Misericórdia
– Recitação do Terço às 07h00, e Missa, às 07h30, na
capela de Nossa Senhora do Amparo, em Apúlia, com
as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres Pereira;
Carminda Moreira da Silva; Maria Hipolito Dias e ma-
rido; Joaquim Martins do Monte e pais; José Gonçal-
ves Malgeiro irmãos e cunhada; Rui Manuel da Costa
Coelho.
– Recitação do Terço às 08h15 e Missa, às 08h45, na
igreja paroquial de Rio Tinto, com as seguintes in-
tenções: P.e José Miguel Torres Pereira; Irmãos da
Confraria do Santíssimo Sacramento.
– Missa, às 11h00, na igreja matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: Paroquianos.

UNIVERSAL – Respeitar e cuidar a criação – Para
que as pessoas aprendam a respeitar a cria-
ção e a cuidá-la como dom de Deus.

PELA EVANGELIZAÇÃO – Cristãos perseguidos
– Para que os cristãos perseguidos sintam a
presença reconfortante do Senhor Ressusci-
tado e a  solidariedade de toda a Igreja.

Intenções do Papa para este mês

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.

Quando Jesus Cristo a sua vida entregou
A minha Páscoa bem mais doce se tornou
Morreu na cruz, foi assim que me salvou
Mas no terceiro dia Ressuscitou!
A Páscoa é Cristo vivo. A Páscoa é obra de

Deus que não mais termina e que nunca cessa
de trabalhar e transformar a Humanidade.

Esta não é a hora de olhar para trás. É a
hora de partilhar a alegria que Deus nos dá e
nos traz, fazendo de nós um povo de baptizados,
um povo de crentes, um povo de irmãos e irmãs
que se encorajam a viver de Cristo, vivo e res-
suscitado.

Cristo ressuscitou!... Ressuscitou para todos!
Para o pobre e para o rico.
Para o doente e para o sadio
Para os órfãos,
ressuscitou como Pai.
Para os jovens,
ressuscitou como companheiro de jornada.
Para os migrantes,
ressuscitou como luz nos caminhos da vida.
Para a família, como o sol de esperança.
Para o mestre, como guia e pastor.
Para o cristão como irmão.
Que nesta Páscoa, cada um de nós comun-

gue o desejo de Renascer, na Fé e no Amor, for-
talecendo a esperança de que vale a pena Vi-
ver! Vale a pena celebrar a Páscoa.

A todos, uma Santa Páscoa!...




