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Sou Eu mesmo; tocai-me e vede.
Vós sois testemunhas de todas estas coisas.
Queridos irmãos,
Permanecemos na alegria da Páscoa, numa atude de profunda paz e tranquilidade pelo encontro com o Senhor Jesus, vivo e ressuscitado. Em cada Páscoa a minha vida é celebrada no mistério do amor inﬁnito de Deus que venceu a morte e
destruiu o pecado - é por isso que a minha fragilidade toca os sinais da doação de
Jesus e vive da fé neste amor incondicional e total de Deus.
“Sou Eu mesmo; tocai-me e vede!” Diante do espanto dos discípulos, Jesus
conﬁrma que não é um fantasma ou um sonho mas que na realidade venceu a morte e agora está vivo para sempre. Também nós, hoje, somos convidados a vê-l’O, a
tocá-l’O com o profundo olhar da fé que nos leva a corresponder de forma intensa
ao amor com que Deus nos amou e a comprometer a nossa vida com o seu projecto
de salvação. Tocaremos e veremos o Senhor Ressuscitado em muitos sinais da sua
presença, o mais forte e supremo é o da Eucarisa, e depois o irmão, e sobretudo o
mais frágil, o pequenino, o doente, o pobre… e nos acontecimentos da nossa vida,
isto é, na nossa história.
“Vós sois testemunhas!” A Igreja vive desta experiência com o Ressuscitado
que nos compromete no anúncio, no testemunho, no envio, no compromisso com o
seu desígnio de salvação; esta experiência faz de nós testemunhas pela vida, pela
palavra, pelas opções, pelo compromisso com os irmãos, com a Igreja e a sua missão.
Acolhamos a Palavra deste Domingo que é um convite à conversão que brota
do encontro com Cristo ressuscitado - aderindo ao Senhor Jesus comprometeremos
a nossa vida com a Sua missão: mostrar aos homens o rosto do Pai!
Votos de uma santa Páscoa,
Pe. Bruno Machado

RESSONÂNCIA DO EVANGELHO
LC 24, 35-48
No Evangelho de hoje Cristo mostra aos
discípulos o que é o Seu corpo ressuscitado, profundamente marcado pelo sofrimento a que foi submedo. Não é um
mero espírito, como tantas vezes se supõe. É carne e osso. E exorta-os a terem
Fé, Esperança e Caridade.
Fé na Sagrada Escritura, onde se preconizava o acontecimento da sua morte e
ressurreição, fé na Sua presença eucarísca em cada um de nós, a grande condutora do caminho para a vida eterna.
Esperança no perdão dos nossos - e
meus - desvios nessa caminhada, expressos no arrependimento de cada pecador, e por toda a humanidade.
Caridade, que é o amor dos irmãos de
todas as nações a quem se faz chegar
esta Fé, esta Esperança e este Amor, por
todos nós, os Seus atuais discípulos.
Ah! Quem dera que o meu percurso fosse aquele que Cristo desejava que fosse
o meu, que Cristo se tornasse transparente pela minha conduta!
Mas quão longe estou desse modelo.
Por isso, peço perdão.
Teresa Rosa

NOTAS À PALAVRA DE DEUS NO
3º DOMINGO DA PÁSCOA
1ª Leitura - At 3, 13-15, 17-19
Vós matastes o Príncipe da Vida, a
quem Deus ressuscitou dos mortos,
nós somos testemunhas disso.
Salmo - 4
Muitos perguntam: «Quem nos fará
felizes?» Em nós, Senhor, deixai que
o Vosso rosto se ilumine.
2ª Leitura - 1 Jo 2, 1-5a
Meus ﬁlhos, escrevo-vos isto para
que evitem o pecado. Mas se algum
de nós vier a pecar, temos um defensor diante do Pai: Jesus Cristo, o
Justo.
Evangelho - Lc 24, 35-48
Na sua alegria, eles não ousavam
ainda acreditar e ﬁcaram maravilhados. Jesus disse-lhes: «Tendes aqui
alguma coisa para comer?»

Salmo Responsorial
Fazei brilhar sobre nós,
Senhor, a luz do vosso
rosto.

Acolhimento
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.

30 ANOS DA NOSSA IGREJA
PAROQUIAL

Os próprios Apóstolos ainda não viram
o Ressuscitado e não acreditaram nas
palavras das mulheres que atestam a
sua ressurreição. Enquanto escutam a
história dos dois discípulos de Emaús,
eis que Jesus está no meio deles e os
tranquiliza: «A paz esteja convosco!» O
grupo ainda hesita e acredita que
«está a ver um espírito». Jesus transforma-se novamente num mestre, como no caminho para Emaús: «Ele abriu
as suas mentes para a compreensão
das Escrituras.» igualmente, Ele conﬁa
aos seus discípulos a missão de
«testemunhas» da sua ressurreição.
Cabe a eles agora levar «a todas as
nações, começando por Jerusalém», a
mensagem de «conversão em Seu nome» e o «perdão dos pecados».

No próximo dia 17, terça feira, faz 30
anos que a nossa Igreja Paroquial foi
dedicada.
Para assinalar esta efeméride, haverá
os seguintes actos:
Em Abril:
- dia 17, às 21.30 h., Missa presidida
pelo Cardeal Patriarca de Lisboa.
- dia 21, às 21.00 h., abertura da Exposição fotográﬁca 30 Anos, 30 Imagens, 30 Olhares.
Em Julho:
- dia 17, às 21.00h., Conferência e debate, pelo Arquiteto Gonçalo Byrne.
- dia 21, às 21.00h., Apresentação do
documentário Igreja dos Olivais Sul 30 anos.
Em Outubro:
- dia 17, às 21.00h., Lançamento do livro
Igreja de N. Srª da Conceição, Olivais.
- dia 21, às 21.00h., Concerto com o
Coro Regina Coeli. Estreia de peça
Comemorava.

A PALAVRA EM CADA DIA
De 16 a 22 de Abril
16 - At 6, 8-15; Sl 118; Jo 6, 22-29
17 - At 7, 51—8, 1a; Sl 30; Jo 6, 30-35
18 - At 8, 1b-8, 1a; Sl 65; Jo 6, 35-40
19 - At 8, 26-40; Sl 65; Jo 6, 44-51
20 - At 9, 1-20; Sl 116; Jo 6, 52-59
21 - At 9, 31-42; Sl 115; Jo 6, 60-69
22 - Act 4, 8-12; Sl 117; 1 Jo 3, 1-2;
Jo 10, 11-18

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
LAMENTAÇÕES

que qualquer outro livro da Bíblia, é para qualquer pessoa cuja vida esteja em
ruínas. Este é um poema acerca da perda completa e total. O nome do livro em
hebraico é a expressão, "Ai de mim",
que o resume perfeitamente. Os babilónios nunca são mencionados: o que está
a acontecer é obra de Deus.

Começa com uma viúva a soluçar, angusada. Ela é a personiﬁcação de Jerusalém. A cidade santa, a ex-rainha das
nações. Foi traída pelos seus amigos,
levada para o exílio, reduzida a escrava
Vida em Comunidade
por causa da sua imoralidade e pecado.
Calendário Paroquial
O segundo poema revela quem fez isto:
foi o Senhor. Deus tornou-se como que 17 de Abril - Reunião de Leitores, às
19.00 h., na Igreja de São José.
um inimigo para a terra e os seus habitantes. Até o templo ele destruiu. Foi a 17 de Abril - Missa nos 30 anos
ira de Deus que fez isto. Casgou a cidada dedicação da Igreja Parode e os seus profetas menrosos que,
quial, às 21.30 h., presidida
em vez de apontarem o pecado, deram
pelo nosso Cardeal Patriarfalsas esperanças ao povo, e cumpriu o
que já nha avisado que ia fazer. Deca, D. Manuel Clemente.
pois, no meio do livro, o terceiro poema 18 de Abril - Reunião dos MEC - Minismostra um curto raio de luz. Apesar do
tros Extraordinários da Comunhão,
sofrimento, o poeta (talvez Jeremias)
na Igreja de S. José às 21.00 h.
tem conﬁança em Deus. No meio da sua
21 de Abril - Abertura da exposição
perda e escuridão, ainda se atreve a ter
fotográﬁca - 30 Anos, 30 Imagens,
esperança. Traz à sua mente a lembran30 Olhares, na Igreja Paroquial.
ça de que O amor de Deus não tem ﬁm,
a sua misericórdia nunca se esgota. 21 de Abril - Fesval Vicarial da Canção Cristã, dos Jovens da Vigararia.
Mas, depois disto, mergulha de novo na
22
de
Abril - Hora de Laudes, na Igreja
escuridão com uma descrição crua e
de S. José, às 09.00 h.
horrível sobre as condições do cerco. O
22
de Abril - Dia Mundial de Oração
poeta termina com um grito de clamor
pelas Vocações.
por restauração e O poema conclui com
a terrível pergunta: - Será que Deus nos 22 de Abril - São Jorge, Patrono dos
rejeitou completamente? E se ele ainda
Escuteiros.
esver zangado? Lamentações, mais do
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;

