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A Paz esteja convosco!
Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós.
Queridos irmãos,
Experimentámos a alegria da Páscoa, que perdura nestes cinquenta dias de
festa e de alegria; o Senhor Ressuscitado quebrou as cadeias da morte e abriu
para nós as portas da vida eterna, a possibilidade de ressuscitarmos com Ele para
uma vida nova, cheia de sen!do, fecundada pela sua graça e misericórdia.
A Paz esteja convosco! Eis o dom da Páscoa, a paz de Jesus presente na nossa história, a paz do Senhor Ressuscitado que acalma as nossas tempestades e
nos renova interiormente neste desejo de O seguirmos no concreto das nossas
vidas.
Na Cruz gloriosa do Senhor Ressuscitado, do Seu lado aberto, nasce a Igreja, a comunidade dos crentes. Na Liturgia da Palavra deste Domingo podemos
contemplar essa presença do Ressuscitado na Sua Igreja: vemos hoje o Senhor na
fracção do pão e na Assembleia dos resgatados, temos acesso ao Senhor através
da Sua Igreja e nela somos abraçados pelo caminho da Páscoa que renova em nós
todas as coisas.
Celebramos hoje o Domingo da Divina Misericórdia porque o Senhor preparou tudo isto para nós. O Senhor vem à nossa procura nesta Páscoa, convidanos a permanecer n’Ele para nos enviar ao mundo como testemunhas autorizadas da sua misericórdia e da sua bondade. Permaneçamos n’Ele, reves!dos da
alegria do Ressuscitado que neste tempo faz novas todas as coisas e cantemos
alegremente as misericórdias do Senhor que abriu para nós o caminho da vida
eterna.
Votos de uma santa Páscoa,
Pe. Bruno Machado

RESSONÂNCIA DO EVANGELHO
JO 20, 19-31
A Palavra de Deus deste domingo da Páscoa é tão simples
quanto profunda. Quantas vezes
me encontro fechado sobre
mim, de portas fechadas para os
outros, distraído na corrida do
dia-a-dia... e nessa escuridão
Jesus aparece, oferecendo a Sua
paz, oferecendo o Seu amor.
É o Dom do Espírito Santo que
me transforma, que me chama a
ser pedra viva, a par!cipar na
construção da comunidade cristã em casa, no trabalho, na nossa paróquia.
A Paz que Jesus me traz e a sua
serenidade dão conﬁança a cada
passo, a abrir portas aos outros.
A deixar os medos e a anunciaLo com alegria! É com esta Fé
que me sinto impelido a Amar
os outros e a par!lhar o perdão
do Pai.
A união em redor de Jesus é o
caminho. Serei capaz de o percorrer?
Francisco Nogueira

NOTAS À PALAVRA DE DEUS NO
2º DOMINGO DA PÁSCOA
1ª Leitura - At 4, 32-35
Os Apóstolos testemunharam a ressurreição
do Senhor Jesus, e uma graça abundante
repousou sobre todos eles.
Salmo - 117
O braço do Senhor é forte! Não, eu não vou
morrer, vou viver para anunciar as obras do
Senhor.
2ª Leitura - 1 Jo 5, 1-6
Todo o ser que nasce de Deus é vencedor
do mundo.
Evangelho - Jo 20, 19-31
«Deixa de ser incrédulo, mas sê crente.»
Então, Tomé disse-Lhe: «Meu Senhor e meu
Deus.»
O Espírito da Páscoa
A presença do Ressuscitado no meio dos
seus discípulos fá-los passar do medo e das
dúvidas à alegria e à paz interior. O Ressuscitado não vem sozinho: ele infunde o Seu
Espírito, que os acompanhará na sua missão
e na sua vida comunitária.

Salmo Responsorial
Dai graças ao Senhor, porque
Ele é bom, porque é eterna a
sua misericórdia.

Equipa do CPB
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.

S. Lucas, na primeira Leitura dá-nos uma
visão idealizada e até idealizada do clima que reina nas comunidades: fervor,
harmonia, par!lha de bens. Tal clima só
pode contribuir para a «força» do
«testemunho» que os cristãos prestam
à «ressurreição do Senhor Jesus». Haverá mais tarde exceções infelizes, e, no
tempo de Paulo, problemas e tensões
para resolver.
Na segunda Leitura, os temas de São João, são facilmente reconhecidos: nascer
de um Deus amoroso, guardar os seus
mandamentos, acreditar «que Jesus é o
Filho de Deus», acolher o testemunho
do Espírito da verdade, ser triunfador
do mundo. Encontramos nesta carta um
aprofundamento das palavras pronunciadas por Jesus no seu discurso de despedida aos discípulos: «Eu dou-vos um
mandamento novo: é o de vos amardes
uns aos outros»
No Evangelho, Jesus aparece aos discípulos pela primeira vez depois da Sua
ressurreição. A Sua saudação - «A paz
esteja convosco» - não é inofensiva,
uma vez que os discípulos se trancaram

atrás de portas fechadas, «por medo
dos judeus». Não apenas os discípulos
estão cheios de alegria, mas, além disso, eles também recebem o dom do
Espírito e são inves!dos de uma missão
referente ao perdão dos pecados. A
narra!va do Evangelho menciona uma
segunda aparição aos discípulos, desta
vez na presença de Tomé, que se recusou a acreditar na falta de provas tangíveis. A convite de Jesus, Tomé passa da
incredulidade à fé: «Meu Senhor e meu
Deus!» A presença e a palavra do Ressuscitado permi!ram que ele superasse
as suas dúvidas.

CONFERÊNCIAS DE
S. VICENTE DE PAULO
No ﬁnal das Eucaris!as deste domingo dia 11 (incluindo a Vespertina de
sábado, dia 10), os Vicen!nos farão
o habitual peditório para os nossos
irmãos mais necessitados.
Sejamos generosos.

A PALAVRA EM CADA DIA
De 9 a 15 de Abril
9 – Is 7, 10-14:8, 10; Sl 39;
Heb 10, 4-10; Lc 1, 26-38;
10 – At 4, 32-37; Sl 92; Jo 3, 7b-15
11 – At 5, 17-26; Sl 33; Jo 3, 16-21
12 – At 5, 27-33; Sl 33; Jo 3, 31-36
13 – At 5, 34-42; Sl 26; Jo 6, 1-15
14 – At 6, 1-7; Sl 32; Jo 6, 16-21
15 – At 3, 13-15, 17-19; Sl 4;
1 Jo 2, 1-5a; Lc 24, 35-48

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
JEREMIAS
Deus chama Jeremias durante o reinado
de um rei bom, Josias. Mas, nem mesmo as reformas de Josias conseguiram
conter a vaga de idolatria e descrença.
Os seus sucessores seguem polí!cas e
prá!cas religiosas que trazem a desgraça. Jeremias compara Judá a uma jovem
noiva que se tornou adúltera ou a um
ladrão que só sente vergonha quando é
apanhado. Jeremias levanta-se no templo e acusa os judeus de hipocrisia. Eles
estão condenados. É-lhe dito para drama!zar alguns atos simbólicos, tais como usar uns calções de linho e depois
escondê-los no buraco de uma rocha,
perto do rio Eufrates, até ﬁcarem cheios
de humidade e estragados (um símbolo
do que vai acontecer a Judá). Jeremias é
proibido de casar e de ter ﬁlhos, porque
eles vão acabar por morrer por causa da
guerra e da fome. Compra um pote e
parte-o, também usa uma canga de animais ao pescoço como símbolo do ca!veiro. Estes atos profé!cos e a previsão
dos setenta anos no exílio provocam a
oposição do povo e dos falsos profetas.
Mas, Jeremias está certo. A Babilónia
ataca e o primeiro lote de exilados é
deportado. Jeremias fala de restauração
e reconstrução. Deus vai estabelecer

um novo acordo com o seu povo, uma
aliança escrita nos seus corações. Enquanto o desastre ﬁnal se abate e Jerusalém é cercada, Jeremias é a!rado para dentro do esgoto. Depois, é libertado
e Jerusalém é conquistada. Jeremias é
levado para o Egito pelos judeus que
escaparam à carniﬁcina, mas profe!za
que os babilónios vão conquistar o Egito
também. O livro termina com uma série
de profecias às nações e um relato histórico ﬁnal sobre a queda de Jerusalém.

Vida em Comunidade
Calendário Paroquial
9 de Abril - Solenidade da Anunciação
do Senhor.
10 de Abril - Reunião do Movimento
Cristão de Reformados - Vida Ascendente, às 15.00 h., na Igreja de
S. José.
12 de Abril - Reunião da Pastoral da
Saúde, às 15.00 h., na Igreja de S.
José.
14 e 15 de Abril - CNE – Idade Verde.
15 de Abril - Início da Semana Mundial de Oração pelas Vocações.
15 de Abril - Hora de Laudes, na Igreja
de S. José, às 09.00 h.
15 de Abril - Festa do Sinal da Cruz –
1º Ano, na Celebração das 11.00 h.,
na Igreja de S. José
15 de Abril - Jornada Diocesana da
Juventude.

IGREJA PAROQUIAL - R. Cidade de João Belo - Tel. 218 533 738
IGREJA DE S. JOSÉ - R. Cidade de Bissau - Tel. 218 513 758
Internet –.paroquiaolivaissul@gmail.com
www.paroquiaolivaissul.pt;

