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III DOMINGO DA PÁSCOA - ANO B

ANO DE SÃO JOSÉ – UM PRESENTE PARA TODA A IGREJA
ANO “FAMÍLIA AMORIS LAETITIA”
Caros amigos:

1ª Leitura
Act 3,13.15-17
Salmo
4
2ª Leitura
1Jo 2,1-5a
Evangelho
Lc 24, 35-48

«JESUS
APRESENTOU-SE
NO MEIO DELES»

Reunidos em Igreja, para o encontro com Cristo, à volta da mesa da
Palavra e da Eucaristia, Jesus coloca-Se no nosso meio. “Ele está

presente no meio de nós quando nos reunimos no seu amor e, como
outrora aos discípulos de Emaús, Ele nos explica o sentido da Escritura e
nos reparte o pão da vida” (Oração Eucarística V). Nós abeiramo-nos do
Senhor, “espantados e cheios de medo” (Lc 24,37), por causa dos nossos
pecados. Mas estamos cheios de confiança, pois “se alguém pecar, nós
temos Jesus Cristo, o Justo, como advogado junto do Pai” (1 Jo 2,1).
Deixemo-nos inundar pela luz pascal que insiste: "A paz esteja
convosco"!
Votos de um Santo Domingo e de uma semana abençoada!

Conforta-me a dificuldade dos apóstolos em acreditar. De facto, não é fácil
acreditar na ressurreição. Todos os discípulos - de Emaús, do cenáculo, de
hoje – apesar de conviver e partilhar tempo e estrada com Jesus, não O
reconhecem. Esta é a garantia que a ressurreição não foi uma invenção, mas
um acontecimento que a todos ultrapassou. Qualquer novo início só pode vir
de fora, num modo impensável, imprevisível e incontrolável.

Além disso, Jesus não se deixa condicionar pela incredulidade e pelos medos
humanos. Ele vem e oferece a paz. A paz é a primeira palavra do Ressuscitado
desejando contaminar de paz os discípulos. Não os censura pela fuga, não
repreende Pedro pela negação, nada diz sobre Judas, não critica Tomé... Diante
dos eventos da paixão e da morte, Jesus afirma apenas a paz como resumo do
dom de Deus.
«OS SINAIS DA
PAIXÃO»

Para que O reconhecessem Jesus mostra as feridas da paixão, já que pelo rosto
não O identificaram. De facto, nas mãos, pés e lado do Ressuscitado está escrito o
alfabeto divino, o da dádiva de vida. Deus é aquele que dá a vida. E, quando dá a
sua vida, as marcas ficam gravadas para sempre porque os sinais do amor jamais
se podem cancelar.
As chagas de Cristo são hoje as da humanidade sofrida. Sem encontrar as chagas
dos que sofrem não se encontra a Cristo e a ressurreição torna-se um mito
(E. Bianchi).

«VÓS SOIS AS
TESTEMUNHAS
DE TODAS ESTAS
COISAS»

É fascinante ver que, apesar dos medos, do não reconhecer, das fragilidades,
Jesus envolve os discípulos na sua ressurreição como contágio de vida! Eles são
testemunhas do encontro com o Ressuscitado, trazem vivas na memória as
palavras de paz e perdão, e são portadores de uma vida tocada pelo
Ressuscitado.
Ser testemunha hoje é deixar-se encontrar por Jesus, deixar-se abraçar pela sua
vida, a tal ponto de a fazer sua, transmitindo aos outros, não palavras ou teorias,
mas a própria vida ressuscitada, porque perdoada e pacificada. Testemunhar não
é falar de Cristo aos outros, mas falar como Cristo, deixando transparecer na vida
o Evangelho.

Senhor, mesa e banquete da comunhão, eu te dou graças porque a tua
REZAR A PALAVRA
presença alimenta.
E CONTEMPLAR O
Dou-te graças pela fé de quantos me precederam e a trazem intacta
MISTÉRIO
até ao contexto onde se desenrola a minha caminhada, desde o dia do
baptismo.
Envolve as minhas vacilações e tibiezas no dom da tua paz, que abre portas e
atemoriza medos.
Desbasta a timidez e apura a qualidade do meu testemunho.
Faz-me página viva do teu Evangelho!

VIVER A
PALAVRA

Vou ver como posso ser testemunha da ressurreição de Jesus, nos
ambientes onde estou presente.

VIDA DIOCESANA
E PAROQUIAL

Domingo, 18 de Abril – III Domingo da Páscoa
- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Rosa Carvalho
– 09h00 – Eucaristia do III Domingo da Páscoa
- Leitores: Sr. José Rego (1ª Leitura); D. Rosa Carvalho (2ª Leitura); Sr. José Rego (Oração
dos Fiéis)
- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. José Rego e Sr. Francisco Félix
Segunda-feira, 19 de Abril – S. Crescêncio de Florença (MF) - Tempo Pascal
- Não há celebração da Eucaristia
Terça-feira, 20 de Abril – S. Teótimo, Bispo e S. Inês de Montepulciano, Virgem (MF)
Tempo Pascal
- 18h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Margarida Carlão
- 19h00 – Eucaristia pelas intenções anunciadas - Leitora: D. Margarida Carlão
Quarta-feira, 21 de Abril – S. Anselmo, Bispo e Doutor da Igreja (MF) - Tempo Pascal
- Não há celebração da Eucaristia
Quinta-feira, 22 de Abril – S. Senhorinha, Religiosa (MF) - Tempo Pascal
- 18h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Céu Cruz
- 19h00 – Eucaristia pelas intenções anunciadas - Leitora: D. Céu Cruz
Sexta-feira, 23 de Abril – S. Jorge, Mártir e S. Adalberto, Bispo e Mártir (MF)-Tempo Pascal
- Não há celebração da Eucaristia
Sábado, 24 de Abril – S. Fiel de Sigmaringa, Presbítero e Mártir (MF) - Tempo Pascal
- 18h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Beatriz
- 19h00 – Eucaristia Vespertina do IV Domingo da Páscoa – Domingo do Bom Pastor
- Leitores: Cristina Cunha (1ª Leitura); Sr. Manuel Domingos (2ª Leitura); Cristina Cunha. (Oração
dos fiéis)
- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. Miguel Sousa e D. Margarida Carlão
Domingo, 25 de Abril – IV Domingo da Páscoa - Domingo do Bom Pastor
- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Céu Cruz
– 09h00 – Eucaristia do IV Domingo da Páscoa – Domingo do Bom Pastor
- Leitores: Sr. João Cruz (1ª Leitura); D. Céu Cruz (2ª Leitura); Sr. João Cruz (Oração dos Fiéis)
- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. Albino Cruz e Sr. Francisco Félix

1. Esta semana, celebraremos a Eucaristia pelas intenções anunciadas, terça (20/04), quinta (22/04) e

INFORMAÇÕES sábado (24/04), sempre às 19h00. Nesses mesmos dias, meia hora antes, isto é, às 18h30, recitaremos o
Terço em honra de Nossa Senhora. Apenas será transmitida em direto via facebook, a Eucaristia
ÚTEIS

Vespertina, aos sábados, para que os nossos idosos do Lar e da comunidade em geral, os doentes e aquelas
pessoas mesmo impossibilitadas de virem à igreja possam assistir e participar na Missa Dominical.
A igreja é um lugar seguro. É tempo de regressar!
2. Recordo que as intenções de Missa que foram pedidas e marcadas no período de confinamento geral
em que as igrejas permaneceram encerradas, de 23 de janeiro a 15 de março, foram todas celebradas e,
até, transmitidas as celebrações via facebook. Podem confirmar nos boletins paroquiais desse período as
intenções em questão. Estão, porém, em falta de entrega do respectivo estipêndio muitas dessas
intenções. É favor regularizar esta situação. O estipêndio ou esmola da Missa pode ser entregue nos
Serviços Centrais em envelope fechado com a referência, por fora, à intenção e o respectivo dia em que foi
celebrada.
3. CENSOS 2021 -A Junta de Freguesia informa que acontecem, este ano, os Censos 2021. Às nossas casas
chegaram já os envelopes com os códigos que deverão ser utilizados para as respostas às questões que
irão traçar o perfil da nossa comunidade e do nosso país.
Os Recenseadores de Vila Nova de Anha estarão disponíveis, a partir da próxima semana, na Junta de
Freguesia, para o ajudar no preenchimento dos questionários:
- Elsa Viana: Terças e Quintas-feiras: 17h00-19h00;
- Frederico Almeida: Segundas e Quartas-feiras: 10h00-12h00.
Caso necessite de apoio neste preenchimento, faça-se acompanhar do envelope que recebeu em sua casa.

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 20 DE ABRIL 2021 (TERÇA-FEIRA)
- ANIV. António G. Sampaio - int. família
- ANIV. Conceição Lima Sampaio e marido - int. filhos

20/04/2021

- ANIV. Deolinda Gomes Correia - int. filhos
- Albino Rodrigues Lopes Lima e esposa - int. filhos
- Maria da Costa de Oliveira Lima - int. filha Cristina, genro e netos

21/04/2021

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 22 DE ABRIL 2021 (QUINTA-FEIRA)
- ANIV. Maria Rodrigues Loureiro - int. filho e nora
- ANIV. NATAL. José Rodrigues Santos Viana - int. filha Maria
- Pelas almas do purgatório - int. Confraria das Almas

22/04/2021

- ANIV. Manuel Rodrigues do Rego - int. família
- Sandra Isabel Morais Viana - int. pais
- Augusta da Conceição Felgueiras Sampaio - int. marido*

23/04/2021

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 24 DE ABRIL 2021
MISSA TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK ÀS 19H00
24/04/2021

25/04/2021

- 11º ANIV. José Meira Lima - int. esposa e filho
- ANIV. Manuel Arezes Vidal e esposa - int. filha Lurdes
- José Gonçalves Barreto Novo - int. esposa
- Manuel Ferreira de Sousa - int. Jaime Malheiro e esposa Deolinda

- ANIV. Adelina Rodrigues de Sá - int. pessoa amiga*
- ANIV. José Porfírio Sampaio - int. filho e família
- ANIV. NATAL. Manuel Joaquim Brito Cunha – int. esposa e filhos

INTENÇÃO DE MISSA PARA O DIA 25 DE ABRIL 2021
25/04/2021

– IV Domingo de Páscoa – Pelos meus paroquianos e suas intenções

