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Ninguém fica atrás...

Apesar de anunciada, a Ressurreição apanhou de surpresa
toda a gente, os discípulos inclusivé. Cheios de medo, por
causa dos judeus, e de vergonha, certamente, pelo
comportamento que tiveram nos momentos mais difíceis e
dolorosos da vida do Mestre e Amigo, é trancados a sete
chaves que Jesus os encontra, como relata o Evangelho
deste domingo.

Porque não escolheu homens de letras, três anos de
catequese permanente não foram suficientes para
consolidar conhecimentos e transformar os corações. Por
isso, Jesus inicia, sem demora, um processo para "recuperar"
aqueles que escolheu para serem suas testemunhas
privilegiadas. Processo delicado, só conseguido pela
misericordiosa paciência de Jesus, sempre atento às
capacidades e ritmos de cada um dos discípulos. Jesus ama-
-os sinceramente. Ama-os como são, com defeitos, medos e
hesitações... e começa por Tomé, que apresenta mais
dúvidas que certezas.

Sem discursos ou lições de moral, Jesus abre a camisa e
estende-lhe as mãos: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas
mãos; aproxima a tua mão e mete-a no meu lado; e não
sejas incrédulo mas crente".

Não sabemos se Tomé tocou, mas "olhou", e bastou para lhe
arrancar a mais bela profissão de fé: "Meu Senhor e meu
Deus".

P. Fausto

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).

Dia 12 SEGUNDA-FEIRA - At 4, 23-31; Sal 2; Jo 3, 1-8
«Quem não nascer da água e do Espírito

não pode entrar no reino de Deus»
ANIVERSÁRIO DA DEDICAÇÃO DA IGREJA CATEDRAL. NA SÉ – SOLENIDADE (transferida)

08h30 Missa em honra de Santa Joana Princesa, na Sé.
21h30 Reunião do Secretariado Paroquial de Pastoral Familiar, via Zoom.

Dia 13 TERÇA-FEIRA - S. Martinho I, papa e mártir
At 4, 32-37; Sal 92; Jo 3, 7b-15

«Ninguém subiu ao Céu, senão Aquele que desceu do Céu:
o Filho do homem»

Dia 14 QUARTA-FEIRA - At 5, 17-26; Sal 33; Jo 3, 16-21
«Deus enviou o seu Filho, para que o mundo seja salvo por Ele»

Dia 15 QUINTA-FEIRA - At 5, 27-33; Sal 33; Jo 3, 31-36
«O Pai ama o Filho e entregou tudo nas suas mãos»

Dia 16 SEXTA-FEIRA - At 5, 34-42; Sal 26; Jo 6, 1-15
«Distribuiu-os e comeram quanto quiseram»

Dia 17 SÁBADO - At 6, 1-7; Sal 32; Jo 6, 16-21
«Viram Jesus caminhando sobre o mar»

Missas: 8h30 e 19h (vespertina) (Sé) (não há missa vespertina em
Santiago).

Dia 18 DOMINGO III DA PÁSCOA - Ano B
At 3, 13-15. 17-19; Sal 4; 1 Jo 2, 1-5a; Lc 24, 35-48

«Assim está escrito que o Messias havia de sofrer
e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia»

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar).
* Início da LVIII Semana de Oração pelas Vocações Consagradas.
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Retoma da catequese
presencial

Ainda que ao longo destes meses de
confinamento, não tenhamos
suspendido a catequese, pois
continuou online e por meios dos
subsídios que eram fornecidos às
famílias, reconhecemos que se torna
uma mais valia regressar à catequese
de forma física. Assim, no próximo dia
19 de abril retomamos a catequese
presencial na nossa Paróquia, com os
dias e horários definidos no início do
ano. As normas sanitárias continuarão
a ser cumpridas com o máximo de rigor!

Domingo da misericórdia

O Departamento de Pastoral Juvenil da
Diocese de Aveiro, apresentou a sua
proposta de caminhada para o tempo
pascal.
“Nesta caminhada que propomos,
desafiamos-te a aprofundares esta tua
pertença a este Corpo de Cristo. A
descobrires que não estás sozinho, mas
que és parte de algo maior – o nosso
corpo tem partes diferentes que
fazem “coisas” diferentes, e todas
fazem falta; também neste grande
Corpo de Cristo que somos, não somos
todos iguais, mas todos fazemos falta
e todos somos MUITO importantes.
Juntos, SOMOS CORPO DE CRISTO
RESSUSCITADO.”, refere o Pe. Leonel.

Caminhada para tempo
pascal

" CANTOS do TEMPO "
Reserve desde já a noite de 24 de ABRIL para
o primeiro de um ciclo de concertos, que,
sob o título "Cantos do Tempo”, vai ter lugar
na nossa Igreja Paroquial.
É uma iniciativa feliz.
Há muito que a nossa Igreja não proporciona
"momentos de cultura e espiritualidade,
através de peças de música sacra, umas mais
próprias da liturgia do que outras,
interpretadas por Coro e Órgão" e,  às vezes,
por outros instrumentos.
Neste primeiro concerto, enriquecido com
um Quarteto de Cordas, serão interpretadas
peças de vários autores. Um belo serão a não
perder no dia 24 de Abril, com início às
21H30.
A entrada, como sempre, é livre, estando
apenas condicionada à lotação do espaço, ao
uso da máscara e à higiene das mãos.

P. Fausto

Pedir a Cristo misericordioso a graça do perdão e
do amor operoso pelo próximo: assim, o Papa
Francisco recorda a Festa da Divina Misericórdia, que
a Igreja celebrará no próximo domingo.
O Pontífice cita São João Paulo II que, ao institui-la,
"nos recorda que a liturgia parece traçar o caminho
da misericórdia que, enquanto reconstrói a relação
de cada um com Deus, suscita também entre os
homens novas relações de fraterna solidariedade".
"Cristo nos recordou que o homem não somente
recebe e experimenta a misericórdia de Deus, mas
também é chamado a ‘usar misericórdia’ para com os
outros: Bem-aventurados os misericordiosos, porque
encontrarão misericórdia (Mt 5, 7)."
“Dirijamo-nos confiantes a Cristo misericordioso e
peçamos a graça do perdão e do amor  operoso pelo
próximo”, exortou o Santo Padre.

VaticanNews

A organização da JMJ divulgou hoje o Terço JMJ Lisboa
2023 como um dos “elementos identificadores” da jornada,
feito em Fátima e apresentado em três versões, em madeira
e materiais reciclados.
“Num país marcadamente de tradição mariana como
Portugal, o terço não poderia deixar de ser um dos
elementos identificadores da JMJ, a par do logotipo e hino
oficiais”, afirma D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa e

Presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023.
O terço “vem desafiar os Jovens a darem voz ao Terço, expressão da espiritualidade
do povo português na sua devoção a Nossa Senhora”.

Ecclesia

JMJ Lisboa 2023: Terço da Jornada Mundial


