INFORMAÇÕES

ABRIL

2021

Dia 04 DOMINGO DE PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR - Ano B
At 10, 34a. 37-43; Sal 117; Col 3, 1-4 ou 1 Cor 5, 6b-8; Jo 20, 1-9
«Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura,
segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Santiago nem em
Vilar, nem a tradicional Visita Pascal).

REFLEXÃO

04 de ABRIL de 2021

Dia 05 SEGUNDA-FEIRA - At 2, 14. 22-33; Sal 15; Mt 28, 8-15
«Ide avisar os meus irmãos que devem ir para a Galileia»
Dia 06 TERÇA-FEIRA - At 2, 36-41; Sal 32; Jo 20, 11-18
«Vi o Senhor e disse-me...»
21h00 Reunião da Direcção do Patronato de Nossa Senhora de Fátima.
Dia 07 QUARTA-FEIRA - At 3, 1-10; Sal 104; Lc 24, 13-35
«Reconheceram-n’O ao partir o pão»
21h30 Reunião do Secretariado Paroquial de Pastoral Familiar.

Dia 09 SEXTA-FEIRA - At 4, 1-12; Sal 117; Jo 21, 1-14
«Jesus aproximou-Se, tomou o pão e deu-lho,
fazendo o mesmo com o peixe»
Dia 10 SÁBADO - At 4, 13-21; Sal 117; Mc 16, 9-15
«Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho»
Missas: 8h30 e 19h (vespertina) (Sé) (não há missa vespertina em
Santiago).
Dia 11 DOMINGO II DA PÁSCOA (ou da Divina Misericórdia) - Ano B
At 4, 32-35; Sal 117; 1 Jo 5, 1-6; Jo 20, 19-31
«Oito dias depois, veio Jesus...»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar).

INFORMAÇÕES

Dia 08 QUINTA-FEIRA - At 3, 11-26; Sal 8; Lc 24, 35-48
«Assim está escrito que o Messias havia de sofrer
e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia»

Nº 1729

"Não vos assusteis” !
Foi uma semana dramaticamente agitada. Nem tempo
houve para fazer luto e preparar o corpo para o sepulcro.
Por exigências sabáticas, o corpo de Jesus, descido da
cruz, foi rapidamente depositado no túmulo de um amigo
de última hora, José de Arimateia. A voz incómoda de
Jesus calara-se definitivamente. Para muitos era o fim.
Algumas mulheres, porém, entre elas Maria Madalena,
nem por um momento deram à noite o coração
sossegado, e, antes do amanhecer, aventuram-se ao
caminho para o sepulcro, sem se importarem do que
pensaria quem as visse, por esses atalhos, tão
apressadas, àquela hora. Nas mãos os aromas e no
coração a ansiedade. E cansadas chegam ao sepulcro.
Não sabem quem, como ou quando, mas vêem a grande
pedra revolvida e o sepulcro vazio. Lá dentro, um jovem,
vestido com uma túnica branca, diz-lhes com voz clara e
doce:"Não vos assusteis. Procurais a Jesus de Nazaré, o
Crucificado? Não está aqui. Ressuscitou."
Ide dizer aos discípulos de todos os tempos que a morte
não é o fim de tudo e que em nenhuma circunstância,
por mais adversa que seja, Deus nos abandona. Porque
é Fiel, é dEle, sempre, a última palavra.
P. Fausto
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ALELUIA ! ALELUIA !
O SENHOR RESSUSCITOU !
PÁSCOA 2021
Na sua dor os homens encontraram
Uma pura semente de alegria,
O segredo da vida e da esperança:
Ressuscitou o Senhor Jesus!
Os que choravam cessarão o pranto,
Brilhará novo Sol nos corações,
Pode o homem cantar o seu triunfo:
Ressuscitou o Senhor Jesus!
Os que nos duros campos trabalharam
Voltarão entre vozes de alegria,
Erguendo ao alto os frutos da colheita:
Ressuscitou o Senhor Jesus!
Já ninguém viverá sem luz da fé,
Já ninguém morrerá sem esperança;
O que crê em Jesus venceu a morte:
Ressuscitou o Senhor Jesus!

Semana Santa
...no Vaticano

...na Sé de Aveiro

O Papa presidiu à Via-Sacra no
Vaticano, na qual leu as orações
rituais, permanecendo em silêncio
perante as meditações escritas por
crianças italianas, com reflexões sobre
os sofrimentos dos mais novos.
“Meu querido e bom Jesus, sabeis que
há crianças no mundo que não têm
que comer, não têm instrução escolar,
são exploradas e obrigadas a
combater”, referia a oração inicial.
A Via-Sacra desta Sexta-feira Santa
contou este ano com inéditas
meditações de crianças, que evocaram
problemas na escola e mortes
provocadas pela pandemia de Covid19. (...) As reflexões dos mais novos
falavam das escolas fechadas, da
“tristeza da solidão”, e do impacto da
pandemia.
fonte: Ecclesia

(...) Assim é o Deus dos cristãos: um
Deus débil, que não tem outro poder
senão o seu amor incondicional.
Quem é discípulo de Jesus Cristo
crucificado aceita o sofrimento como
uma experiência transformadora. O
sofrimento existirá sempre, mas o amor
pode convertê-lo em dom oferecido a
Deus e aos irmãos.
Recordemos os doentes e todas as
pessoas abandonadas ao peso da sua
cruz, principalmente as vítimas desta
terrível pandemia e todos os que se
sentem feridos no desejo de ser feliz,
a fim de que encontrem na cruz de
Cristo a força da esperança da vida e
do amor de Deus.
Jesus é aquele que dá a sua vida por
amor, para sempre e para todos. (...)
da Homilia da Celebração da Paixão
do Senhor - Sexta-feira Santa

Intenção do Papa para
o mês de Abril

Caminhada da
Quaresma/Páscoa

Louvemos a Deus Pai eternamente
E cantemos a glória de seu Filho
Com o Espírito Santo que nos ama:
Ressuscitou o Senhor Jesus!

A Equipa Sacerdotal e a equipa Redactorial do “Diálogo”,
desejam a todos os Paroquianos e Amigos uma Santa e
Feliz Páscoa na Paz de Cristo Resuscitado!

Rezemos por aqueles que
arriscam a vida lutando pelos
direitos fundamentais nas
ditaduras, nos regimes
autoritários e também nas
democracias em crise.

Data:

Domingo

de

Páscoa

(04-04-2021)

Evangelho: Jo 20, 1-9
Desafio: «ANUNCIA JESUS»
Compromisso: Vou colocar o painel

com o peixe “Jesus” na janela/
varanda da minha casa.

