
DESTAQUES: 

21 de Abril - Grupo de Reflexão Sinodal - 19h (sala de reuniões) 

23 de Abril - Grupo “Jesus da Galileia” (Renovamento Carismático) - 21h, 

(Igreja) 

26 de Abril - Dia Mundial de Oração pelas Vocações 

3 de Maio - 12h Celebração com as crianças da Catequese; Dia da Mãe 

RECOLHA DE CONTACTOS DE PAROQUIANOS  
 

Estamos a proceder a uma campanha de recolha de contactos de paroquia-
nos.  

Tendo em vista a dinamização da nossa vida Comunitária procuramos garantir 
a divulgação junto do maior número possível de pessoas de toda a informação 
sobre o que nos vamos propondo realizar na nossa Comunidade.  

Assim, ao fundo da Igreja há uma pequena folha com uma parte destacável 
que vos convidamos a preencher com os vossos contactos e a recortar, colo-
cando-a depois no recipiente devidamente identificado para o efeito.  
 

CONSULTA À COMUNIDADE  
 

Nos próximos dias 2 e 3 de Maio, durante as missas, vamos realizar uma 
“Consulta à Comunidade”. De uma forma muito simples queremos perceber:  

-  Quem está interessado em participar em actividades da paróquia;  

-  Que tipos de actividades é que despertam mais interesse;  

-  Com que regularidade se dispõem a fazê-lo;  

-  Qual a disponibilidade que terão para colaborar activamente na realização 
dessas mesmas actividades.  
 

RETIRO PARA CASAIS  
 

Estamos a organizar um Retiro para Casais, em conjunto com a Paróquia de 
Nossa Senhora de Fátima.  

Começará com o jantar do dia 30 de Abril, Quinta-Feira, e terminará ao fim da 
tarde do dia 2 de Maio, Sábado.  

As inscrições deverão ser feitas até ao dia 23 de Abril.  

Para mais informações (local, contributo económico de cada casal…) deverão 
contactar a Cátia Albuquerque (969078138 ou cs.guerreiro22@gmail.com). 

Paróquia  

Santa Joana, Princesa 

Ano XXXII—Boletim Nº 1422 

19 Abril de 2015 

À MESA DA PALAVRA - III Domingo da Páscoa- Ano B  

1. LEITURA DOS ACTOS DOS APÓSTOLOS (Actos 3, 13-15.17-19) 

Naqueles dias, Pedro disse ao povo: «O Deus de Abraão, de Isaac e de 

Jacob, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Servo Jesus, que vós entre-

gastes e negastes na presença de Pilatos, estando ele resolvido a soltá-

l’O. Negastes o Santo e o Justo e pedistes a libertação dum assassino; 

matastes o autor da vida, mas Deus ressuscitou-O dos mortos, e nós 

somos testemunhas disso. Agora, irmãos, eu sei que agistes por ignorân-

cia, como também os vossos chefes. Foi assim que Deus cumpriu o que de 

antemão tinha anunciado pela boca de todos os Profetas: que o seu Mes-

sias havia de padecer. Portanto, arrependei-vos e convertei-vos, para que 

os vossos pecados sejam perdoados».  

Palavra do Senhor 

«Matastes o autor da vida; mas Deus ressuscitou-o dos mortos»    

Podemos não dar por isso, mas é verdade: matámos o autor da vida!... 

E o mais dramático é que, na maior parte das vezes, fazemo-lo em nome da 
busca da própria vida: é uma visão distorcida, marcada pela mentira do peca-
do, que nos faz procurar fora da casa do Pai aquilo que só Ele nos pode dar... 

Estaríamos condenados a sofrer as consequências irremediáveis da rejeição 
de Deus, se o próprio Deus não viesse em nosso auxílio: “Deus ressuscitou-o 
dos mortos” e, desta maneira, remedeia não apenas o mal que fizemos, mas 
abre-nos também outros horizontes de vida, chamando-nos a participar da 
plenitude dessa mesma Vida e tornando possível a nossa libertação da ceguei-
ra do pecado... 
 

A ressurreição de Jesus, o encontro com Ele, é para ti motor de vida nova? 



SALMO RESPONSORIAL: Salmo 4, 2.4.7.9       

Refrão:  Erguei, Senhor, sobre nós, a luz do vosso rosto. 

          ou: Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz do vosso rosto. 
 

Quando Vos invocar, ouvi-me, ó Deus de justiça. 

Vós que na tribulação me tendes protegido, 

compadecei-Vos de mim e ouvi a minha súplica. Refrão  
  

Sabei que o Senhor faz maravilhas pelos seus amigos, 

o Senhor me atende quando O invoco. Refrão 
  

Muitos dizem: «Quem nos fará felizes?» 

Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz da vossa face. Refrão 
 

Em paz me deito e adormeço tranquilo, 

porque só Vós, Senhor, me fazeis repousar em segurança. Refrão 

2. LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA DE SÃO JOÃO (1 Jo 2, 1-5a)  

Meus filhos, escrevo-vos isto, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, 

nós temos Jesus Cristo, o Justo, como advogado junto do Pai. Ele é a víti-

ma de propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas tam-

bém pelos do mundo inteiro. E nós sabemos que O conhecemos, se guarda-

mos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecê-l’O e não guarda os 

seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém 

guardar a sua palavra, nesse o amor de Deus é perfeito. 

Palavra do Senhor 

«Ele é a vítima de propiciação pelos nossos pecados e também pelos do mundo inteiro»    

A ressurreição de Jesus é fonte de salvação para todos nós. 

Passamos a ter junto de Deus um “advogado”, Alguém que intercede conti-
nuamente em nosso favor, porque conhece a fragilidade da nossa condição 
humana (também a experimentou…), e conhece também o nosso desejo de 
sermos d’Ele, a capacidade que Ele tem de nos atrair… 

Em nosso nome, por causa de nós, mas sobretudo em vez de nós e em nosso 
favor, “Ele é a vítima de propiciação pelos nossos pecados e também pelos do 
mundo Inteiro”. 
 

A tua relação com Jesus é marcada pelo agradecimento e pelo louvor? 

  EVANGELHO NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO S.LUCAS(Lc 24,35-48) 

Naquele tempo, os discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido 

no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Enquanto 

diziam isto, Jesus apresentou-Se no meio deles e disse-lhes: «A paz este-

ja convosco». Espantados e cheios de medo, julgavam ver um espírito. 

Disse-lhes Jesus: «Porque estais perturbados e porque se levantam esses 

pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés: 

sou Eu mesmo; tocai-Me e vede: um espírito não tem carne nem ossos, 

como vedes que Eu tenho». Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E 

como eles, na sua alegria e admiração, não queriam ainda acreditar, per-

guntou-lhes: «Tendes aí alguma coisa para comer?». Deram-Lhe uma pos-

ta de peixe assado, que Ele tomou e começou a comer diante deles. 

Depois disse-lhes: «Foram estas as palavras que vos dirigi, quando ainda 

estava convosco: ‘Tem de se cumprir tudo o que está escrito a meu res-

peito na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos’». Abriu-lhes então o 

entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: «Assim 

está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao 

terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento 

e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós 

sois as testemunhas de todas estas coisas».   

Palavra da salvação 

«Assim está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao 

terceiro dia»  

A ressurreição de Jesus é um acontecimento totalmente inesperado e sur-
preendente. Por mais que se repitam as experiências de encontro com Jesus 
vivo, os discípulos continuam sem categorias mentais para tornar inteligível 
tal acontecimento. E as primeiras reacções são sempre de espanto e medo… 

A grande preocupação do Ressuscitado é sempre a de mostrar que é o Crucifi-
cado. Hoje volta a mostrar os sinais da Cruz. E lembra-lhes o quês lhes tinha 
dito antes de morrer... 

É o convívio com o Ressuscitado e o dom do Espírito que, a pouco e pouco, os 
vão ajudar a compreender que “o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos 
mortos ao terceiro dia”… 
 

Já consegues compreender que o Amor vivido em linguagem humana, só se 

exprime plenamente na Cruz, em jeito pascal de morte e ressurreição? 


