EVANGELHO deste domingo: Jo 20, 1-9

No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi
de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu
a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi
ter com Simão Pedro e com o outro discípulo
que Jesus amava e disse-lhes: «Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde O puseram». Pedro partiu com o outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos,
mas o outro discípulo antecipou-se, correndo
mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras
no chão, mas não entrou.
Entretanto, chegou também Simão Pedro, que
o seguira. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras
no chão e o sudário que tinha estado sobre a
cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte.
Entrou também o outro discípulo que chegara
primeiro ao sepulcro: viu e acreditou.
Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar
dos mortos.
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HOrárIOS Da SeMaNa SaNTa
Sexta-Feira Santa
15H00 Celebração da Paixão do Senhor, na Igreja
Paroquial
18H30 Via Sacra (conjuntamente com a Paróquia
de Santa Maria de Belém; início junto ao
Secretariado Paroquial, Rua dos Jerónimos, 3)
Sábado Santo
21H00 Vigília Pascal, na Igreja Paroquial Domingo
da Páscoa
10H30 Missa Solene da Ressurreição, na Igreja de
Caselas
12H00 Missa Solene da Ressurreição, na Igreja
Paroquial
18h30 Missa Solene da Ressurreição, na Igreja
Paroquial
ATENÇÃO: Na segunda-feira, dia 17, não há
Missa às 18h30 na Igreja Paroquial.
PereGrINaçãO a fáTIMa
No ano do 1º
Centenário das Aparições de Fátima, realiza-se
no próximo dia 20 de Maio uma Peregrinação
a Fátima, em conjunto com a Paróquia de Santa
Maria de Belém.
A Peregrinação terá como primeira etapa a Via
Sacra nos Valinhos, seguida de almoço e posteriormente Terço na Capelinha das Aparições
(facultativo).
Pelas 15H00, será celebrada Missa na Capela da
Morte de Jesus (Basílica da Santíssima Trindade) e,
pelas 17H00, terá lugar um tempo de Adoração
Eucarística e a Consagração a Nossa Senhora,
na Igreja do Seminário da Con-solata.
Participe! Inscrições nos SERVIÇOS PAROQUIAIS,
Rua João Dias, de 3ª a 6ª feira, das 16:00 às 19:00;
Sábado, das 10:00 às 13:00.
DINHeIrOS Para a NOva IGreja
Café/Bolos 72,00 €
Venda de Ramos 174,50 €
Pilates 120,00 €
Caixas 36,49 €
Donativo de Caselas para obras 100,00 €
Euromilhões 253,70 €
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16 de abril de 2017 Domingo da Pásca da Ressurreição do Senhor

ressuscitou! aleluia!
DOMINGO:
Domingo da Páscoa da
Ressurreição do Senhor
Missa do Dia: Act 10, 34a. 37-43;
Col 3, 1-4 ou 1 Cor 5, 6b-8;
Jo 20, 1-9
Segunda-feira
Act 2, 14. 22-33; Mt 28, 8-15
Terça-feira
Act 2, 36-41; Jo 20, 11-18
Quarta-feira
Act 3, 1-10; Lc 24, 13-35
Quinta-feira
Act 3, 11-26; Lc 24, 35-48
Sexta-feira
Act 4, 1-12; Jo 21, 1-14
Sábado
Act 4, 13-21; Mc 16, 9-15
Próximo Domingo
Domingo II da Páscoa ou da
Divina Misericórdia
Missa do Dia: Act 2, 42-47; 1
Pedro 1, 3-9; Jo 20, 19-31

salmo responsorial

Sal. 117(118), 1-2, 16ab-17,
22-23
Refrão:

Este é o dia que o Senhor
fez: exultemos e cantemos
de alegria.
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Jesus Cristo ressuscitou!

ressuscitar com Cristo

Papa Francisco, Mensagem Urbi et Orbi, Páscoa 2015

Cardeal John Henry Newman, Rising with Christ

Il Guercino. Paixão de Cristo

Noli me tangere by Giotto di Bondone

O amor venceu o ódio, a vida venceu a morte, a luz
afugentou as trevas!
Por nosso amor, Jesus Cristo despojou-Se da sua
glória divina; esvaziou-Se a Si próprio, assumiu a
forma de servo e humilhou-Se até à morte, e morte de cruz. Por isso, Deus O exaltou e fê-Lo Senhor
do universo. Jesus é Senhor!
Com a sua morte e ressurreição, Jesus indica a todos o caminho da vida e da felicidade: este caminho é a humildade, que inclui a humilhação. Esta é
a estrada que leva à glória. Somente quem se humilha pode caminhar para as «coisas do alto», para
Deus (cf. Col 3, 1-4). O orgulhoso olha «de cima
para baixo», o humilde olha «de baixo para cima».
Na manhã de Páscoa, informados pelas mulheres,
Pedro e João correram até ao sepulcro e encontraram-no aberto e vazio. Então aproximaram-se e
«inclinaram-se» para entrar no sepulcro. Para entrar no mistério, é preciso «inclinar-se», abaixar-se.
Somente quem se abaixa compreende a glorificação de Jesus e pode segui-Lo na sua estrada.

A proposta do mundo é impor-se a todo o custo, competir, fazer-se valer… Mas os cristãos,
pela graça de Cristo morto e ressuscitado, são os
rebentos duma outra humanidade, em que se
procura viver ao serviço uns dos outros, ser não
arrogantes mas disponíveis e respeitadores.
Isto não é fraqueza, mas verdadeira força! Quem
traz dentro de si a força de Deus, o seu amor e
a sua justiça, não precisa de usar violência, mas
fala e age com a força da verdade, da beleza e do
amor.
Do Senhor ressuscitado imploramos hoje a graça
de não cedermos ao orgulho que alimenta a violência e as guerras, mas termos a coragem humilde do perdão e da paz. A Jesus vitorioso pedimos
que alivie os sofrimentos de tantos irmãos nossos
perseguidos por causa do seu nome, bem como
de todos aqueles que sofrem injustamente as
consequências dos conflitos e das violências em
curso, e que são tantas.

Começai desde já, neste tempo santo de Páscoa, a
vossa ressurreição com Cristo.
Vede como Ele vos estende a mão!
Ele ressuscita; ressuscitai com Ele!
Saí do túmulo do velho Adão, abandonai as vossas
preocupações, as invejas, as inquietações, as ambições mundanas, a escravatura do hábito, o tumulto das paixões, os fascínios da carne, o espírito frio,
terra a terra e calculista, a ligeireza, o egoísmo, a
preguiça, a vaidade e as manias de grandeza.
Esforçai-vos doravante por fazer o que vos parece
difícil mas que não deveria, e não deve, ser negligenciado: velai, rezai e meditai. [...]  
Mostrai que o vosso coração, as vossas aspirações
e toda a vossa vida estão com o vosso Deus.
Reservai em cada dia algum tempo para ir ao Seu
encontro. [...]

Não vos peço que abandoneis o mundo nem que
abandoneis os vossos deveres nesta terra, mas sim
que retomeis a posse do vosso tempo.
Que não consagreis horas inteiras ao lazer ou à
vida em sociedade enquanto apenas consagrais
alguns instantes a Cristo.
Que não rezeis unicamente quando estais cansados e à beira de adormecer; que não vos esqueçais por completo de O louvar ou de interceder
pelo mundo e pela Igreja.
Comportai-vos segundo as palavras da Sagrada
Escritura: «Procurai as realidades lá de cima».
Mostrai a vossa pertença a Cristo, pois o vosso coração «ressuscitou com Ele» e «a vossa vida está
oculta n’Ele» (Col 3,1-3).

