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16 de ABRIL de 2017 Nº 1559

Finalmente, Páscoa!

Dia 16 DOMINGO DE PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR - Ano A
Act 10, 34a. 37-43; Sal 117; Col 3, 1-4 ou 1 Cor 5, 6b-8; Jo 20, 1-9

Missas: 9h (Santiago), 10h (Vilar), 10h30, 12h e 19h (Sé).
15h00 Visita Pascal, em Vilar.

Dia 17 SEGUNDA-FEIRA - Act 2, 14. 22-33; Sal 15; Mt 28, 8-15

Dia 18 TERÇA-FEIRA - Act 2, 36-41; Sal 32; Jo 20, 11-18

19h30 À volta da mesa, no CUFC.
21h00 Catequese adultos, no centro paroquial.
21h30 Grupo de adultos de preparação para o Crisma, no centro paroquial.

Dia 19 QUARTA-FEIRA - Act 3, 1-10; Sal 104; Lc 24, 13-35

15h00 Reunião do Movimento de Vida Ascendente, no Seminário de Santa Joana.
18h00 Reunião com os coordenadores da Semana da Partilha, no centro paroquial.
18h00 Missa em Santiago.

Dia 20 QUINTA-FEIRA - Act 3, 11-26; Sal 8; Lc 24, 35-48

Dia 21 SEXTA-FEIRA - Act 4, 1-12; Sal 117; Jo 21, 1-14

17h00 Missa em Vilar.

Dia 22 SÁBADO - Act 4, 13-21; Sal 117; Mc 16, 9-15

09h00 Inicio da Semana da Partilha: Servir toca a todos, levado a cabo pelos
Caminheiros de Vilar e S. Bernardo, no Patronato de Nossa Senhora de Fátima.

09h30 Encontro de pré-Seminário (secundário), no Seminário de Santa Joana.
16h30 IX Sessão de Formação de Acólitos.
19h00 Missa com Festa da Vida (8ºano), na Sé.
19h00 Missa vespertina em Santiago.

Dia 23 DOMINGO II DA PÁSCOA (Divina Misericórdia) - Ano A
Act 2, 42-47; Sal 117; 1 Pedro 1, 3-9; Jo 20, 19-31

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar).
09h00 S. Jorge: encontro regional do CNE. De tarde, Missa no Parque Infante

D. Pedro, com instituição de Acólitos.

Dia 24 SEGUNDA-FEIRA - DIA DA DEDICAÇÃO DA CATEDRAL (transferida).
08h30 Missa presidida pelo Sr. Bispo.

Durante esta semana da Oitava da Páscoa não
teremos confissões.

A Festa é tão grande e tão significativa que não se limita a
um dia, começa na Vigília, marca intensamente o Domingo e
prolonga-se por cinquenta dias : o Tempo Pascal. E ao longo
do ano é o que revivemos em cada semana no Dia do Senhor.

A alegria dos Aleluias que enche as nossas Igrejas na Vigília
Pascal, vai ecoar, pelo ano fora, sempre que nos congregamos
para festejarmos o Senhor Ressuscitado e a Páscoa torna-
se, assim, a Festa, por excelência, que a Igreja vive com
especial fervor.

Festa de Jesus Ressuscitado é a nossa Festa também, porque,
como Cristo passou da morte à  Vida, também os cristãos
são chamados a passar do pecado à Graça, vivendo uma vida
nova e aspirando às coisas do alto, como recomenda o
apóstolo Paulo.

Num mundo de tantas contradições, medos e angústias, a
Ressurreição de Jesus é a resposta mais eficaz e
surpreendente de Deus, nosso Pai, às nossas dúvidas e
hesitações, sofrimentos mil... e à  própria morte.

À luz da Páscoa tudo se renova e se torna luminoso; por
isso não  deixemos de cantar, mesmo com lágrimas nos olhos
e o coração a sangrar, " Eis o dia que o Senhor fez! Alegremo-
nos e exultemos"!

P. Fausto

INFORMAÇÕES
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A Equipa Redactorial do Diálogo deseja a
todos uma Santa e Feliz Páscoa



- O terceiro dia do Tríduo Pascal começa quando?

A Vigília Pascal na noite santa, depois do expectante
silêncio de Sábado Santo, inicia o terceiro dia do Tríduo
Pascal, que é o Domingo de Páscoa da Ressurreição do
Senhor, em que se celebra a vitória de Cristo. Embora
inicie no sábado, nunca antes do pôr do sol, esta
celebração, que deve ter lugar à noite, encerra e cumpre
o Tríduo da Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor.
Trata-se de uma celebração especial. Santo Agostinho
chamou-a "mãe de todas as vigílias". É composta por quatro
grandes liturgias: liturgia da luz (lucernário), com a bênção do lume novo e o
acender do círio pascal; liturgia da Palavra, com sete leituras do Antigo Testamento
e respectivos salmos, uma do Apóstolo, após o canto do Glória, e o Evangelho,
após a festiva aclamação Aleluia, não ouvida durante toda a Quaresma; liturgia
baptismal, quer haja ou não catecúmenos, com a bênção da água e a renovação
das promessas baptismais; por fim, a liturgia eucarística, que é a primeira Missa
do Domingo de Páscoa, que se compõe ainda da Missa do Dia.

* envie as suas questões para doisdedosdeliturgia@gmail.com

Dois dedos de Liturgia (16)

Na semana de 22 a 30 de Abril, iremos, mais
uma vez, viver a experiência da Semana da
Partilha, iniciada aquando da Missão Jubilar
e que daí para cá se tem constituído como
ação congregadora da nossa comunidade.
Com a finalidade de recolher bens
alimentícios não perecíveis, para distribuir
pelas famílias carenciadas da Paróquia, esta

acção será coordenada especialmente pelas Conferências Vicentinas. Haverá
um saco em papel com um convite à partilha, que será distribuído a partir desta
quinta-feira. A recolha será feita em alguns locais e também pode ser entregue
nas Eucaristias feriais ou dominicais.
Contamos com a generosidade de todos para partilhar e também com a
disponibilidade do maior número de pessoas para a distribuição dos sacos e para
a sua recolha.
Englobada nesta acção, os caminheiros de Vilar juntamente com S. Bernardo,
realizam uma acção de serviço designada “Servir toca a todos”, que reabilitará
os muros do Patronato de Vilar e o campo de futebol junto à sede. Convidam
todos os interessados a levar para partilhar um bem alimentar não perecível.

Semana da Partilha: Felizes os que sabem Partilhar!

Ler o texto do Evangelho de São João 20, 1-9.

A Palavra de Deus ensina-nos que:
- A ressurreição de Jesus é a experiência mais importante que os cristãos vivem;
- Pedro, João e Maria Madalena, cada um tem a sua forma distinta de descobrir
que Jesus ressuscitou;
. Os cristãos anunciam que Jesus, morto na cruz, continua vivo no meio da
comunidade;
- O domingo, dia do Senhor, é o dia da ressurreição de Jesus.

A Palavra de Deus convida-nos a rezar...
Alegrem-se o céu e a terra
porque Jesus ressuscitou!
Alegrem-se as pessoas de boa vontade
porque a dor e a morte são derrotadas por gestos sinceros de amor!
Senhor, abre os nossos olhos à esperança. Ajuda-nos a viver com alegria!

1. VER: Caminhos de Vida
Que é para ti a Páscoa? Como a tens vivido?

2. JULGAR: Cristo não está morto, vive hoje!
* Acredita: Maria Madalena passa da escuridão à luz
ao encontrar-se com Jesus. Pedro e João vêm e
acreditam. A Páscoa é tempo forte para acreditar,
quando nos encontramos com Jesus no primeiro dia
da semana na Eucaristia.
*Alegra-te: Aleluia é o nosso grito pascal. Significa triunfo, vitória: Jesus
ressuscitou, a sua vida não acabou na morte. Essa é a razão da nossa alegria. E
nós também ressuscitaremos!
* Testemunha: Maria Madalena, Pedro e João vão anunciar aos outros discípulos
o que viram. A Páscoa é um tempo especial para dar testemunho de Jesus. O que
te pede o Evangelho neste dia?

3. AGIR: Acredita,alegra-te e testemunha!
Que podes fazer tu, à semelhança dos primeiros discípulos?

Oração em Família
"Sou baptizado, sou chamado... a ACREDITAR"

Ajude o Patronato de Nossa Senhora de Fátima revertendo uma parte do seu IRS
liquidado em seu favor, bastando para tal, preencher o campo 1101 do quadro 11
da folha de rosto com o NIF  501404368. Esta operação não acarreta custo algum,
não agrava o imposto a liquidar, nem diminui o reembolso. Na realidade, trata-se
apenas de saber que parte do nosso imposto será entregue à instituição por nós
indicada. Desde já a instituição agradece este simples gesto.

Ajude com o seu IRS


