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O Senhor ressuscitou verdadeiramente, Aleluia!
Queridos irmãos,
Como os discípulos, na manhã de Páscoa, somos convidados a correr ao
sepulcro vazio de Cristo. Ressuscitou, já não está aqui! O sepulcro vazio é o lugar
da esperança e da alegria. Vimos como o Senhor nesta Quaresma nos ajudou a
derrotar os ídolos e experimentámos o poder de Deus que recria todas as coisas.
Na Páscoa tudo é novo e por isso queremos que a luz do sepulcro vazio recrie e
ilumine a nossa vida, dissipe todas as trevas do nosso coração revolto. Experimentar a mão ﬁrme do Senhor na Páscoa, a mão ﬁel do Pai que não abandona o
seu Filho na morte, é a garan-a segura da presença de Deus na nossa vida e da
esperança nova que nos convida a seguir em frente, a correr sem demora e conﬁados no Senhor.
Nesta Páscoa façamos uma proﬁssão de fé no Ressuscitado, saboreemos
como o Senhor é bom, como o seu poder sobre nós não nos esmaga, pelo contrário, possibilita-nos entrar num novo caminho, rasgar novos horizontes para a nossa vida e para a vida daqueles que nos rodeiam.
Deus está vivo e isso muda todas as coisas. O Ressuscitado precede-nos nos
caminhos da nossa história, acompanha-nos nas diﬁculdades, vence obstáculos
que nos pareciam intransponíveis, liberta-nos do medo de amar, alimenta-nos
com a certeza da eternidade que nos está prome-da e se cumpre para sempre na
vitória de Jesus sobre a morte.
Acolhamos a Palavra de São Paulo que nos convida a “aspirar às coisas do
alto”. Agora que fomos reves-dos da glória de Deus, vivamos como ﬁlhos da Luz,
como ﬁlhos amados do Pai.
Votos de uma santa Páscoa,
Pe. Bruno Machado

RESSONÂNCIA DO EVANGELHO
JO 20, 1-9
É hoje – o primeiro dia da semana
e também o primeiro dia do mundo
novo que nos espera!
Tudo ganha contornos diferentes
com a ressurreição de Cristo. O signiﬁcado do amor, da dádiva, do
perdão e do sacri<cio ganham luz
com o que aprendemos com a vida
e morte de Jesus.
É na busca deste modelo que poderemos encontrar também o caminho para a felicidade. Haverá sempre muitas hesitações e diﬁculdades. Mas serão também elas que
nos poderão dar o alento para
prosseguir. Porque já aconteceu,
porque há milhões que também
acreditam e que seguem o mesmo
caminho.
Foi para dar signiﬁcado à nossa
existência que um dia, em Jerusalém, um homem morreu e ressuscitou. Acreditamos?
Rosário Taurino

NOTAS À PALAVRA DE DEUS NO
DOMINGO DE PÁSCOA DA
RESSURREIÇÃO DO SENHOR
1ª Leitura - At 10, 34a. 37- 43
Por onde Ele passou, fez o bem e curou
todos aqueles que estavam debaixo do
poder do Demónio, porque Deus estava
com Ele.
Salmo - 117
Não, eu não morrerei jamais, eu viverei
para proclamar as ações do Senhor.
2ª Leitura - Col 3, 1- 4
Se vós ressuscitastes com Cristo, procurai
as realidades do alto, pois esse é o lugar
onde Cristo está.
Evangelho - Jo 20, 1- 9
Ele viu e acreditou. Até então, de facto,
os discípulos não -nham compreendido
que, de acordo com as Escrituras, Jesus
-nha que ressuscitar de entre os mortos.

Salmo Responsorial
Este é o dia que o Senhor
fez: exultemos e
cantemos de alegria.

Escuteira
HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DOMINICAIS
Sábados: Vespertina , em S. José às 18.30 h.
Domingos: Na Igreja de S. José às 09.30 h. e 11.00 h.;
Na Igreja Paroquial às 12.00 h. e 18.30 h.

Ó Cristo ressuscitado, trago as minhas noites para junto da tua aurora: és a minha luz!
Abro os túmulos antigos do meu pecado e Tu és a Vida que dá a mão ao meu recomeçar.
Desfaço as ligaduras que me atam os sentidos, para que ressuscites o meu entendimento.
Saúdo a manhã mais bela para a minha esperança, para que sejas Tu o autor do meu
tempo.
Trago as minhas lágrimas intoxicadas de tristeza, para que provoques os motivos da
minha alegria
Os caminhos antigos param no Teu sepulcro aberto e ele é nascente dos meus caminhos novos.
Ó Cristo ressuscitado, eu creio em Ti, adoro-Te e acolho a Tua presença ressuscitadora!

A PALAVRA EM CADA DIA
De 2 a 8 de Abril
2 – At 2, 14. 22-23; Sl 15; Mt 28, 8-15
3 – At 2, 36-41; Sl 32; Jo 20, 11-18
4 – At 3, 1-10; Sl 104; Lc 24, 13-35
5 – At 3, 11-26; Sl 8; Lc 24, 35-48
6 – At 4, 1-12; Sl 117; Jo 21, 1-14
7 – At 4, 13-21; Sl 117; Mc 16, 9-15
8 – At 4, 32-35; Sl 117; 1 Jo 5, 1-6;
Jo 20, 19-31
HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DE SEMANA
De 3ª a 6ª: Na Igreja de S. José às 09.00 h., na Igreja Paroquial às 18.30 h.
Sábados: Na Igreja Paroquial às 09.00 h.

A BÍBLIA SAGRADA
ANTIGO TESTAMENTO
ISAÍAS
Isaías começa com mensagens de condenação. Primeiro, concentra-se nos
judeus no seu ritualismo e egoísmo. O
dia do Senhor está a chegar, em que
Deus julgará o mundo. A seguir, Isaías
começa a falar acerca de uma ﬁgura
messiânica chamada Emanuel (Deus
connosco), e que a Galileia dos gen-os
será cheia de glória e um menino nascerá. Depois, o foco alarga-se à medida
que Deus proclama julgamento sobre
nações como a Babilónia, a Síria e o Egito - todos os países que cercam e ameaçam Judá. Esta parte termina com uma
visão do reino restaurado: o deserto vai
ﬂorir, os cegos vão ver, os surdos vão
ouvir e os coxos vão saltar de alegria.
Depois, segue-se um breve interlúdio,
onde se regressa à invasão assíria em
701 a.C. e se conta a história do rei Ezequias. As orações do rei são atendidas e
a nação escapa à destruição pelos assírios. Mas, Ezequias, imprudentemente,
mostra os seus tesouros aos babilónios
que, um dia, vão voltar e atacar. A terceira parte de Isaías abre com mensagens de conforto e esperança. A Babilónia vai subjugar Judá, mas haverá restauração. Será construída uma autoestrada no deserto: Deus vai voltar! Depois, Isaías apresenta uma ﬁgura que vai

inaugurar um reino de paz e que será
um servo sofredor. Deus chama o seu
povo a demonstrar verdadeiro arrependimento e a viver de forma justa. Um
dia, diz ele, a glória de Jerusalém será
restaurada. Pessoas de todo o mundo
encontrarão bênção na cidade. O Messias reinará e Deus fará novas todas as
coisas. Isaías inclui algumas das passagens mais importantes, inspiradoras e
comoventes da Bíblia. De Isaías re-ramos algumas das imagens mais impressionantes acerca do Messias: o servo
sofredor, o príncipe de paz, aquele que
trará cura e renovação.

MISSAS
Na 3ª feira, dia 3, não haverá Missas
na Paróquia.

Vida em Comunidade
Calendário Paroquial
5 de Abril - Festa da Páscoa do Centro
Social Paroquial.
7 e 8 de Abril - CNE – Raid TT.
8 de Abril - Hora de Laudes, na Igreja
de S. José, às 09.00 h.
8 de Abril - Ritos de Iniciação Cristã,
na Celebração das 12.00 h., na Igreja
Paroquial.
8 de Abril - Assembleia Diocesana de
Catequistas na Benedita.

IGREJA PAROQUIAL - R. Cidade de João Belo - Tel. 218 533 738
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www.paroquiaolivaissul.pt;

