
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 de ABRIL de 2020           Nº 1696 

Regressar à Comunidade... 
 
Apesar de anunciada, a morte de Jesus destroçou o coração 
dos discípulos e de quantos os acompanharam mais de perto 
nestes últimos anos de vida. Agora, sem protecção nem 
liderança, os discípulos dispersam-se. Uns refugiam-se em 
casa, com medo dos judeus, outros voltam para a terra, 
desiludidos e tristes. De repente tudo se desmorona. 
Entretanto, o sepulcro onde fora depositado o Crucificado foi 
encontrado inexplicavelmente vazio. E começa o 
desassossego! 
Ninguém viu nem registou o acontecimento daquela 
madrugada florida, que as mulheres depressa fazem chegar 
aos ouvidos dos discípulos; porém, a ansiedade, o medo, a 
vergonha... levam a melhor à surpresa da Boa Nova. 
É neste contexto que Jesus vai aparecendo naquele "primeiro 
dia da semana" para vencer a confusão e a perplexidade de 
uns, o sentimento de culpa e a incredulidade de outros. Mas 
aos dois, que naquela tarde de domingo já estavam de 
regresso a Emaús, desiludidos e tristes, se junta no caminho 
um terceiro, que, com rigor e pormenor, lhes explica as 
Escrituras, referentes a Jesus de Nazaré. O coração já lhes 
ardia, mas a surpresa estava reservada para mais tarde. 
Convidado a entrar e passar a noite, o companheiro 
desconhecido, que entretanto se torna próximo e catequista, 
uma vez à mesa, "tomou o pão, recitou a bênção, partiu-o e 
entregou-lho". Só então O reconheceram. E Ele "afastou-se do 
meio deles". 
O coração, que no caminho já ardia pela explicação das 
Escrituras, não podia agora conter a alegria e a necessidade 
de partilhar com os outros discípulos o encontro com o 
Ressuscitado. E voltam para Jerusalém. 
Agora já não há dúvidas, medo, tristeza, noite ou cansaço, 
para proclamar que Jesus, Morto e Sepultado, está Vivo. E 
Caminha connosco, mesmo em momentos de grande crise. 

P. Fausto 

ABRIL  /  MAIO      2020 

Dia 26 - DOMINGO III DA PÁSCOA - Ano A 
 Act 2, 14. 22-33; Sal 15; 1 Pedro 1, 17-21; Lc 24, 13-35 

«Conheceram-n’O ao partir o pão» 

Missa: 10h00 – com transmissão exclusiva online pela TV-DioceseAveiro online, 
presidida pelo Sr. Bispo, na Sé. 

INÍCIO DA 57.ª SEMANA DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES CONSAGRADAS 
 
Dia 27 - SEGUNDA-FEIRA - Act 6, 8-15; Sal 118; Jo 6, 22-29 

«Trabalhai, não tanto pela comida que se perde, 

mas pelo alimento que dura até à vida eterna» 

 
Dia 28 - TERÇA-FEIRA - S. Pedro Chanel, presbítero e mártir – S. Luís Maria 

Grignion de Montfort, presbítero - Act 7, 51 – 8, 1a; Sal 30; Jo 6, 30-35 

«Não é Moisés, mas meu Pai, que vos dá o verdadeiro pão do Céu» 

 
Dia 29 - QUARTA-FEIRA – Festa de S. Catarina de Sena, virgem e doutora da 

Igreja, Padroeira da Europa - 1 Jo 1, 5 – 2, 2; Sal 102; Mt 11, 25-30 

«Escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes  

e as revelaste aos pequeninos» 

 
Dia 30 - QUINTA-FEIRA - S. Pio V, papa - Act 8, 26-40; Sal 65; Jo 6, 44-51 

«Eu sou o pão vivo que desce do Céu» 

 
Dia 01 - SEXTA-FEIRA - S. José Operário -  Act 9, 1-20; Sal 116; Jo 6, 52-59   

ou   Gen 1, 26 – 2, 3 ou Col 3, 14-15.17.23-24; Sal 89; Mt 13, 54-58 

«A minha carne é verdadeira comida 

e o meu sangue é verdadeira bebida» 

 
Dia 02 - SÁBADO - S. Atanásio, bispo e doutor da Igreja - Act 9, 31-42; Sal 

115; Jo 6, 60-69 

«Para quem iremos, Senhor?  Tu tens palavras de vida eterna» 

 
Dia 03 - DOMINGO IV DA PÁSCOA (Domingo do Bom Pastor) - Ano A 
 Act 2, 14a.36-41; Sal 22; 1 Pedro 2, 20b-25; Jo 10, 1-10 

«Eu sou a porta das ovelhas» 

Missa: 10h00 – com transmissão exclusiva online pela TV-DioceseAveiro online, 
presidida pelo Sr. Bispo, na Sé. 

* Dia da Mãe. 
* DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEQUESE em tempo de Páscoa 
Domingo III da Páscoa – 26 de abril 

Lucas 24, 13-35 

 
 
Salmo 15 (16), 1-2a.5.7-8.9-10.11 
 
Refrão: Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Repete-se 

Defendei-me, Senhor; Vós sois o meu 
refúgio. 
Digo ao Senhor: Vós sois o meu Deus. 
Senhor, porção da minha herança e do 
meu cálice, 
está nas vossas mãos o meu destino. 
Refrão 
 
Bendigo o Senhor por me ter 
aconselhado, 
até de noite me inspira interiormente. 
O Senhor está sempre na minha 
presença, 
com Ele a meu lado não vacilarei. 
Refrão 

«Catequese  
em Nossa Casa» 

O Secretariado Nacional da 
Educação Cristã (SNEC) continua, 
até 14 de junho, com a emissão de 
sessões diárias do projeto 
‘Catequese em nossa casa’, no 
canal do portal Educris no 
YouTube 
(https://www.youtube.com/user/
canaleducris). 
As catequeses são dirigidas às 
crianças que as poderão 
acompanhar juntamente com a 
família tendo consigo o catecismo. 
‘Catequese em Nossa Casa’, com a 
duração de cerca de 20 minutos, 
tem emissão marcada às 18h30: 
 

• 2ª feira - 1º catecismo 
• 3ª feira - 2º catecismo 
• 4ª feira - 3º catecismo 
• 5ª feira - 4º catecismo 
• 6ª feira - 5º catecismo 
• Sábado - 6º catecismo 

 

 
 

«Catequese  

 
 
O Secretariado Nacional de 
Educação Cristã, em parceria com o 
Sector da Catequese do Patriarcado 
de Lisboa e Agência Ecclesia dá 
continuidade ao projeto Say Yes, 
rumo à Jornada Mundial de 
Juventude Lisboa 2022, divulgando 
os conteúdos relativos à quinta 
etapa no Programa Ecclesia, em 
cada quarta-feira. 
O Programa Ecclesia é o espaço da 
Igreja Católica no tempo de emissão 
das confissões religiosas em Portugal 
“A Fé dos Homens”, emitido na 
RTP2, de segunda a sexta-feira, 
pelas 15h 
O Say Yes é um projeto inspirado nas 
diversas edições da Jornada Mundial 
da Juventude, no qual estão 
envolvidos cerca de 50 mil 
adolescentes de todo o país. 
Num conjunto de oito episódios, os 
adolescentes terão oportunidade de 
refletir sobre o tema da ecologia 
integral que, no contexto de 
pandemia que vivemos, adquire 
especial relevo. 
Posteriormente cada programa fica 
disponível no canal youtube da 
Agência Ecclesia 
(https://www.youtube.com/user/ag
enciaecclesia). 
Os programas decorrem todas as 
quartas-feiras às 15h, e estendem-
se até ao dia 10 de junho. 

fonte: http://www.catequese.net/ 

SAY YES, 
Rumo à JMJ-Lisboa 2022 

 
 
 
Por isso o meu coração se alegra 
e a minha alma exulta 
e até o meu corpo descansa tranquilo. 
Vós não abandonareis a minha alma 
na mansão dos mortos, 
nem deixareis o vosso fiel conhecer a 
corrupção. Refrão 
 
Dar-me-eis a conhecer os caminhos da 
vida, 
alegria plena em vossa presença, 
delícias eternas à vossa direita. Refrão 

A 24ª Peregrinação Nacional dos Acólitos a Fátima que decorre no dia 1 de Maio, está a 
ser organizada de uma forma diferente. Assim, convidam todos os acólitos portugueses 
para no dia 1 de maio e em suas casas estarem virtualmente presentes no Santuário de 
Vila Viçosa (Arquidiocese de Évora) pelas 16 horas, local desde onde será transmitida 
online via Facebook do SNA e do Santuário de Vila Viçosa. 

Peregrinação Nacional dos Acólitos – 1 maio 


