
informações gerais Formação cristã
agenda

– 19 a 26 de abril – 52.ª Sema-
na de Oração pelas Vocações.

– 26 de abril – 52.ª Dia de Oração pelas Vocações. O
nosso Peditório será em favor da Obra das Voca-
ções Sacerdotais (OVS)

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 encontro com Jesus
ressuscitado? Como é que podemos mostrar ao mundo
que Jesus está vivo e continua a oferecer aos homens
a salvação? É, fundamentalmente, a estas questões que
a liturgia do 3º Domingo da Páscoa procura responder.

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 encontro comunitário, no diálogo
com os irmãos que partilham a mesma fé, na escuta
comunitária 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 desse “encontro”, os
discípulos são convidados a dar testemunho de Jesus
diante dos outros homens e mulheres.

A primeira leitura apresenta-nos, precisamente,
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 coerente com o compromisso
que assumiu… Essa coerência deve manifestar-se no
reconhecimento da debilidade e da fragilidade que fazem
parte da realidade humana e num esforço de fidelidade
aos mandamentos de Deus.

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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Matrículas na Escola...
... e na Catequese Paroquial

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

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

A disciplina de EMRC é um direito dos alunos e,
sobretudo, dos pais que são os responsáveis pela edu-
cação dos filhos. A Igreja tem uma função de ajudar
mas o direito fundamental pertence aos pais.

Se os pais dispensam esta disciplina na escola,
onde temos professores bem preparados e que dão
testemunho, porque insistem numa catequese paro-
quial apenas para os sacramentos ou sacramentais?
As aulas de EMRC e a Catequese são dois meios com-
plementares na formação cristã. Saibamos acolher
os dois.

As matrículas na Catequese começarão depois das
matrículas na Escola, e estaremos atentos à matrí-
cula em EMRC.

Preparando o Mês de Maio
O Mês de Maio continua a ser, na vida das co-

munidades e das famílias cristãs, um momento de
especial devoção a Maria. Como não sabemos como
era vivido na comunidade, agradecemos que nos
enviem para o mail orientações ou sugestões para
podermos publicar no próximo Boletim e, deste
modo, darmos continuidade a esta tradição cristã.



horário das missas, intenções
e locais da celebração

III Domingo da Páscoa 19 de abril
– Recitação do Terço às 07h00, e Missa, às 07h30, na
capela de Nossa Senhora do Amparo, em Apúlia, com
as seguintes intenções: S. Bento (mc Fátima Carva-
lho); P.e José Miguel Torres Pereira; Carminda Morei-
ra da Silva; Manuel Alberto Seara Ferreira e Família;
Joaquim Martins do Moinho e sogro.
– 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 das Almas.
– Missa, às 11h00, na igreja matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: Paroquianos.
Segunda-feira 20 de abril
da III Semana da Páscoa
– Missa, às 20h00, na igreja Paroquial de Rio Tinto,
com as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres
Pereira; António Francisco Barros e família.
Terça-feira 21 de abril
da III Semana da Páscoa
– Missa, às 20h00, na igreja Matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres Perei-
ra; Cristiana Ribeiro Gomes Azevedo e Maria Fernan-
da Tomé de Almeida e Marido; Albertino Lopes Fer-
nandes do Monte e Esposa; Manuel Morim Faria; Eu-
génia Hipólito Alves; Maria de Fátima Neves Garcia
Lema; S.Sebastião (m.c. Angelina Ferreira).

Quarta-feira 22 de abril
da III Semana da Páscoa
– Missa, às 20h00, na igreja Paroquial de Rio Tinto,
com as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres
Pereira; Gabriel Moreira da Silva, esposa e genro; José
Lima Gomes, esposa, filho e nora.

Quinta-feira 23 de abril
da III Semana da Páscoa

– Missa às 20h00, na igreja Matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres Pereira;
António Passos de Carvalho; Bertelina Santos Alves

Lopes e Família; Virginia Fernandes Santos Hipólito e
Família; Maria Dias Fernandes, marido e Filho; Ange-
lina Martins Ribeiro, Pais e Sogros; Maria Manuela
Arantes Carvalho; Avelino da Costa Carvalho; Maria
Martins Ferreira e marido; Maria do Sacramento Go-
mes Queiroga; Delfina Fernandes Ribeiro; António
Martins Afonso Junior e família; António Gomes Al-
meida e família; Gracinda Conceição Almeida, marido
e Anselmo Pedrinha; Circulina Fernandes Faria Tor-
res, marido e irmã Esperança.

Sexta-feira 24 de abril
da III Semana da Páscoa
– Não há Missa

Sábado 25 de abril
da III Semana da Páscoa
– Missa Vespertina, às 17h00, na igreja paroquial de
Rio Tinto, com as seguintes intenções: P.e José Mi-
guel Torres Pereira; Manuel da Silva Félix; Adelino
Barros Faria e pais; Carolina Figueiredo dos Santos,
pais, nora, sogro e cunhados; Rosa Faria Vasco e fi-
lhos; Maria Pimenta Guimarães; Laurentina Gonçal-
ves dos Santos e família; Arminda Mendonça Macha-
do; Maria da Silva Vieira de Sousa; David Vieira de
Sousa, pais e cunhada Virgínia; Armindo Fernandes
Eiras e Amândio Ribeira Guimarães e esposa.
– Missa Vespertina, às 20h00, na igreja matriz de Apú-
lia, com as seguintes intenções: Manuel Laurentino
Losa Faria (30.º Dia); Maria Amélia Gomes Eiras (1.º
Aniv.º); P.e José Miguel Torres Pereira.
IV Domingo da Páscoa 26 de abril
– 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; Belmiro Cardoso Gonçal-
ves; José Gomes Hipolito, esposa e Filho; Manuel Ma-
chado Seara e Família; Emília Hipolito Dias e Marido.
– 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; Paropquia-
nos.
– Missa, às 11h00, na igreja matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: Paroquianos.

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.




