
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; Mt 26, 14 – 27, 66 ou 

Mt 27, 11-54
SEGUNDA

Act 2, 14. 22-33
Mt 28, 8-15

TERÇA
Act 2, 36-41
Jo 20, 11-18

QUARTA
Act 3, 1-10

Lc 24, 13-35
QUINTA

Act 3, 11-26
Lc 24, 35-48

SEXTA
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 
Act 2, 42-47

1 Pedro 1, 3-9
Jo 20, 19-31
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PA R Ó Q U I A

Estamos no mundo, para O amar, a Ele e aos outros:
o resto passa, isto permanece. O drama que estamos 
a atravessar neste período impele-nos a levar a sério 

o que é sério, a não nos perdermos em coisas de pouco 
valor; a redescobrir que a vida não serve, se não se serve. 

Porque a vida mede-se pelo amor. 
Então, nestes dias da Semana Santa, em casa, 

permaneçamos diante do Crucificado, medida do amor de 
Deus por nós. Diante de Deus, contemplando o Crucificado 

peçamos a graça de viver para servir. 
Não pensemos só naquilo que nos falta; 
pensemos no bem que podemos fazer.

PAPA FRANCISCO, DOMINGO DE RAMOS, 2020

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 
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.

Ressurreição, Nolli mi tangere, Giotto

Reconhecimento da cruz verdadeira, Piero della Francesca

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.

CONTRIBUTOS 
Nesta situação de pandemia, a Paróquia necessita 
ainda mais da generosidade dos paroquianos. 

Com a suspensão das Celebrações Litúrgicas 
comunitárias, devido à pandemia do Coronavírus, 
situação que se irá prolongar por algum tempo, a 
Paróquia de São Francisco Xavier fica privada das 
verbas, nomeadamente os ofertórios do primeiro 
fim-de-semana de cada mês, com que contava 
habitualmente para fazer face aos encargos 
mensais. 
Mensalmente, a Paróquia tem de pagar cerca de 
7.500 euros ao Banco Santander, para amortizar 
a dívida contraída com a construção da Igreja 
Paroquial, além dos encargos fixos (salários, água, 
luz, comunicações, seguros, etc), que ascendem a 
perto de 2.500 euros.
Por isso, apela-se mais uma vez à continuação da 
generosidade dos paroquianos, para que ajudem a 
mitigar os efeitos desta situação. 

Quaisquer contributos podem ser feitos 
directamente para as seguintes contas bancárias:
SANTANDER – PT50 0018 0003 4942 2140 020 23
BANKINTER  – PT50 0269 0113 0020  0516 481 49

TRANSMISSÔES EUCARISTIA O Patriarcado 
de Lisboa disponibiliza no endereço https://www.
patriarcado-lisboa.pt/site/index.php?id=10407 
informação actualizada sobre os horários das 
celebrações litúrgicas que são transmitidas 
diariamente.

RESSUSCITOU!



QUE SENTIDO TEM A PÁSCOA?
José Tolentino Mendonça, 2011

A FÉ É CONCRETA
Papa Francisco, 2017

Última Ceia, Duccio di Buoninsegna Ressurreição e as mulheres santas, Fra Angelico Tomé, Master of the St. George Altarpiece Crucificação, Giotto

Quinta-feira Santa
Todas as vidas cabem na imagem quotidiana do 
pão que se parte e reparte. As vidas são coisas se-
meadas, crescidas, maturadas, ceifadas, trituradas, 
amassadas: são como pão. Não apenas degustamos 
e consumimos o mundo: dentro de nós vamos per-
cebendo que o tempo também nos consome, nos 
gasta, nos devora. Somos uma massa que se quebra, 
uma espessura que diminui.

A questão é saber com que sentido e intensidade 
vivemos este tráfico inevitável. Todos nos gastamos, 
certo. Mas em que comércios? Todos sentimos que 
a vida se parte. Mas como tornar esse facto trágico 
numa afirmação fecunda e plena da própria vida?

Por isso espantam as palavras de Jesus. Ele pegou 
no pão e disse: “Tomem e comam, pois este pão é 
o meu corpo entregue por vós”. A Eucaristia, por 
vezes repetida como mero culto ou rotineiro signo 
de pertença sociológica, é, na verdade, o lugar vital 
da decisão sobre o que fazer da vida. Todas as vidas 
são pão, mas nem todas são Eucaristia, isto é, oferta 
radical de si, entrega, doação, serviço. Todas as vidas 
chegam ao fim, mas nem todas vão até ao fim no 
parto dessa utopia (humana e divina) que trazem 
inscrita. É destas coisas que a Quinta-feira Santa fala.

Sábado Santo
O sábado santo não é apenas um dia imenso: é um 
dia que nos imensa. 

Aparentemente representa uma espécie de interva-
lo entre as palavras finais de Jesus pronunciadas na 
Sexta-feira Santa, “tudo está consumado”, e a Insur-
reição da vida que, na manhã da Páscoa, Ele mesmo 
protagoniza. 

O sábado tem assim um silêncio que não se sabe 
bem se é ainda o da pedra colocada sobre o túmu-
lo, ou se é já aquele misterioso silêncio que prepara  
“o grande levantamento” que a ressurreição significa. 

Este “intervalo”, esta terra de ninguém, este tempo 
amassado entre derrotas e esperança, entre prova-
ção e júbilo é o da nossa vida. 

O silêncio do sábado santo é o nosso silêncio que 
Jesus abraça. O silêncio dos impasses, das travessias, 
dos sofrimentos, das íntimas transformações. 
Jesus abraça o silêncio desta sôfrega indefinição que 
somos entre já e ainda não.

Manhã de Domingo
É quase paradoxal o modo como os Evangelhos 
contam a Ressurreição. Desconcerta que não exista, 
nos discípulos, uma crença imediata, que não con-
siderem as provas avançadas sem refutação ou não 
tomem os primeiros testemunhos por inabaláveis. 
A notícia da Ressurreição começa por ser vivida com 
suspeita, desconfiança, receio, distância. 
A frase de Tomé, “Se eu não o vir não acredito”, é, no 
fundo, a posição de todos. 
A notícia circulava em voz baixa, como uma insinua-
ção que não era tomada muito a sério. 
Os dois discípulos de Emaús já a tinham ouvido, mas 
mesmo assim estavam dispostos a abandonar tudo. 
Contudo, o anúncio da Ressurreição vai crescendo. 
Mesmo não acreditando nas mulheres, Pedro e João 
correm ao sepulcro. E João vê o silêncio dos sinais 
e acredita. Os dois discípulos foragidos reconhecem 
Jesus numa hospedaria de estrada e regressam a 
Jerusalém. 
O próprio Ressuscitado vem ao encontro de Pedro 
e dos discípulos atravessando as portas que eles ti-
nham fechado. 
E Jesus estende as mãos às dúvidas de Tomé. 
Pouco a pouco, é em torno àquilo que primeiro de-
clararam impossível que eles se reúnem e vivem.  

Para compreender este programa de vida é neces-
sária uma «mudança de mentalidade», libertar-se 
dos laços do «racionalismo» e aderir à «liberdade» 
do Espírito.

Peçamos ao Senhor esta experiência do Espírito que 
vai e vem e que nos leva em frente, do Espírito que 
nos dá a unção da fé, a unção da solidez da fé. 
Voltam a ressoar as palavras ditas a Nicodemos: «Não 
te admires se Eu te disse: “Tens de nascer do alto”. 

“O vento sopra onde quer; ouves o seu ruído mas 
não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim 
acontece com aquele que nasceu do Espírito”. 

Quem nasceu do Espírito «ouve a voz, segue o ven-
to, segue a voz do Espírito sem saber onde acabará. 
Porque fez uma opção pela solidez da fé e o renasci-
mento no Espírito.

O Senhor nos conceda a todos este Espírito pascal, 
para irmos pelos caminhos do Espírito sem compro-
metimentos, sem rigidez, com a liberdade de anun-
ciar Jesus Cristo como Ele veio: na carne.


