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N.º  1014 – Semanas de  19 a 25 de Abril  de 2010

3.º Domingo de Páscoa - Ano C

A Liturgia  convida-nos a reflectir hoje
sobre a IGREJA: a Comunidade que
tem a missão de testemunhar e
concretizar o projecto libertador que
Jesus iniciou.

Ele acompanhará sempre a sua
Igreja em missão, vivificando-a com a
sua presença e orientando-a com a
sua Palavra.

Testemunho de Pedro  em Cristo
ressuscitado.

Proibido de dar testemunho de Jesus
ressuscitado,  Pedro responde apre-
sentando um resumo do “Kerigma”
cristão primitivo e afirmando: “É
preciso obedecer a Deus, antes que
aos homens.”

E os discípulos saem do tribunal do
Sinédrio, onde foram flagelados, felizes
por terem sofrido pelo nome de Jesus.

A 2ª Leitura  apresenta Jesus, o
“Cordeiro” imolado, que venceu a morte
e que trouxe aos homens a libertação
definitiva. (Ap 5,11-14)

Em contexto litúrgico, o autor põe a

Continuação da 1.ª página
..- Diante disso, reconhecem o Cristo
ressuscitado: antes o discípulo, que
Jesus amava..Depois, Pedro..e os
outros.

Jesus queria lembrá-los que os ti-
nha convidado para outra Pesca..
Deviam ser pescadores de homens”.

A Pesca milagrosa simboliza a
Missão da Igreja

A Noite quer indicar a ausência de
Jesus (a Luz).

A Palavra de Jesus ressuscitado
muda a situação.

A Ressurreição ilumina a existên-
cia da Comunidade e a Missão
recebida.

O êxito da Missão não depende do
esforço humano, mas da presença
viva do Senhor Ressuscitado.

A Igreja, fundada sobre a palavra
de Deus e guiada por Pedro, não se
divide: a rede não se rompe.

2. Uma REFEIÇÃO:  Jesus aguarda
os discípulos na margem, e convida-
os a uma refeição: “Vide comer” .

Seus gestos são parecidos com os
da multiplicação dos pães e pei-
xes...São também os da instituição
da Eucaristia, na última ceia...

Esse quadro tem um profundo
sentido eucarístico.  Ainda hoje,
todos os domingo, Cristo convida-
nos: “Vinde comer”.

Na Eucaristia, encontraremos a
força, o alimento para realizar a nossa
Missão.

3. Um DIÁLOGO  entre Jesus e Pe-
dro: em que este recebe a missão
de presidir e animar a Comunidade:

- “Simão, tu Amas-me?”  (3 x) “Tu
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sabes que te amo...” Uma tríplice prova
de amor, já que por 3 vezes o negara.

Só então lhe transmite o primado
sobre a Igreja nascente.

- O essencial não é o exercício da
autoridade,  mas o amor, que se faz
serviço, ao jeito de Jesus.

Ainda hoje Cristo nos interpela, como
a Pedro: “Tu amas-me?”  ... mais do
que os familiares, os trabalhos, os
amigos, o desporto, as novelas?

Temos a coragem de responder com
sinceridade, como Pedro:

“Senhor, tu sabes que te amo?”
Somos todos convidados a Pescar..
Muitas vezes, “pescamos” apoiados

apenas em nossas forças...confiantes,
como Pedro, em nossa experiência de
“velho Pescador...” Diante do fracasso
inevitável, desanimamos...

Vendo as “redes vazias”, somos ten-
tados a largar tudo e  voltar à vidinha
antiga... (na família, sociedade,  comuni-
dade...)

Esquecemos que Jesus, embora
esteja na “margem” (na glória do Pai)
está sempre conosco todos os dias, até
o fim do mundo.

Ele continua indicando-nos onde e
quando lançar as redes.  Esse cami-
nho, percorrido pelos apóstolos, é
semelhante ao caminho que também
nós devemos percorrer...

Só a presença de Jesus torna a
Missão fecunda..

Em nossas atividades, em quem de-
positamos a nossa confiança? Estamos
convencidos que sem Ele NADA
podemos fazer? Buscamos na Eu-
caristia alimento para nossa ca-
minhada?

Celebremos com fé, bairrismo
t i i tã f t d

criação inteira a manifestar diante do
“Cordeiro” vitorioso a sua alegria e o
seu louvor.

 O Evangelho narra a 3ª aparição
de Cristo ressuscitado  aos apóstolos,
que pescavam às margens do mar de
Tiberíades.

A presença de Jesus ressuscitado
guia e sustenta a vida e a acção da
Comunidade. (Jo 21,1-19)

A narração é mais uma Catequese,
do que uma crônica.

Há 3 Cenas: uma Pesca, uma
Refeição e um Diálogo:

1. Uma PESCA:
- Os apóstolos desanimados... can-

sados... desistem... mas “voltam a
pescar”...

  Jesus dá-lhes uma tremenda lição:
pescam a noite inteira sozinhos... sem
apanhar nada...

- Ao amanhecer, com a chegada da
“Luz”, acolhendo a palavra do Senhor,
conseguem um resultado sur-
preendente...(Continua na página 4)

As noites sem Deus não trazem pesca de qualidade
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12Intenções de Missas
2.ª F- 19: às 19h00:  Terço ; às

19h20:  Eucaristia por:
- An. Angelino S. Carvalho  m viúva
- António Lima Lomba  m.c. netos

  4.ª F- 21: às 19h00: Terço; às
19h20: Eucaristia por:
- Aniv. Maria Adelaide Pinheiro e
mardio (João)  m.c. filha Lurdes
- Aniv. Jesuíno Augusto Miranda
m.c. viúva
 6.ª F - 23: às 19h00: Terço; às
19h20: Eucaristia por:

- Aniv. Mário Custódio Cabrita  m.c.
enteada Deolinda

- Aniv. António Ribeiro Fernandes
Alves  m.c. viúva

Sábado – 24: 18h00 por:
- Pais (José e Ana) Cecília Santos
- José Manuel S. Vila Chã  m. sogra
Domingo – 25:  Às 8h00:
- Aniv. Maria José Fernandes  m.c.

filho Joaquim
- Aniv. Teresa V. Caldas  m.c. filho
- Aniv. Manuel Boaventura  m.c.

netos; Às 11h30 : Povo e CPM

Servir altar 24 /25 de Abril
Sábado 24: Acólitos: Grupo

Tobias  do 6.º ano (Catequista
Célia Castanheira); Leitores:  9.º
Ano da catequista Rosinha.

Domingo- 25:   Às 8h00:  Leitores :
Celina, Armindo Fernando e Maria
Afonso; Salmista: 5; Às 11h30:
Leitores : CPM; Salmista: 1

Há Comissão e vai
haver festa

Perante o silêncio de potenciais
candidatos a constituirem-se em

Comissão de Festas para este ano, em
honra de S. António, o Pároco tomou
(mais uma vez) a iniciativa de assumir o
executivo duma Comissão para fazer as
referidas festas.

Reuniu com alguns elementos, cons-
tituiu-se uma comissão que deverá vir a
ser alargada e será tornada pública
quanto antes.

Decisões tomadas nessa primeira e
única, até agora, reunião:

1. A Festa  vai acontecer nos dias 10
(feriado), 11, 12 e 13 de Junho (de 5.ª a
domingo);

2. O dia 10  será dedicado às
escolinhas e grupos de concertinas da
terra; o dia 11 será dedicado ao folclore;
o dia 12  será preenchido por um Grupo
Banda, já contratado e que é de Vila
Real; o dia 13 , para além da parte
religiosa, será preenchido com duas
bandas de música  à tarde que farão
também uma serenata até às 23h00.

3. O plafond  máximo de gastos será
de 17.500 euros.

4. Os peditórios , a serem feitos
apenas pela freguesia, embora se
aceitem alguns patrocínios, iniciar-se-ão
em finais de Abril/princípios de Maio.

5. Aceitamos e pedimos promessas  de
Andores (até 8) e sermões e/ou
Eucaristias.

6. Haverá uma semana de novenas
feitas por um sacerdote de fora, dado o
Pároco estar ausente, como arcipreste
e em trabalhos, em Roma, regressando
apenas no sábado antes da festa.

7. Vai-se pedir, desde já, às pessoas
da terra que aumentem em 30% a sua
oferta para a festa , comparada com
os anos anteriores. A disponibilidade e
urgência de decisões a tomar, com
contratos e protocolos, também tem os
seus custos, que devemos apreciar.
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Paróquia de Palmeira

 3.ª F - 20:  Na capela de S.
Torcato: às 19h00: Terço; às 19h15:
Eucaristia por:
- Pelas Almas  m.c. Associação
- Aniv. Albino Gonçalves da Silva  m.c.
filhas
  5.ª F - 22: Na capela da Rateira:
às 19h00: Terço; às 19h15:
Eucaristia por:
- Adélio Santos Faria  m.c. viúva
Adelina Lima
- Avós (Abílio e Laurinda) de Ana
Margarida Gonçalves
Sábado – 24:   Às 19h15:  Eucaristia
por:

- Álvaro Moreira Dias  m.c. viúva
- Avô (Aires) de Daniela e...

Domingo – 25:   Às 9h30 :
- Aniv. Manuel Joaquim Costa
Carvalho  m.c. filho Manuel
- Aniv. Avelino Barros Fernandes  m.c.
filha Ana Maria

Servir altar 24 /25 de Abril
Sábado- 24:  às 18h30: acólitos:
Grupo Tobias (da Paula Boucinha
5.º ano), Leitores:  Catequistas:
Ângela, Carlos Lima e Rosa
Gonçalves)

Domingo- 25: Às 9h30: Acólitos:
1 casal ou 1 par de adultos; Leitores:
Adosinda, Alberto e Elisa Viana

 Colectas mês de Março
Dia 7/03/2010:  234,34•
Dia 14/03/2010:  258,75•
Dia 21/03/2010: 111,67•
Dia 28/03/2010: 536,76•
Sagradas Famílias:  24,58•
Total: 1166,10•

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

Folares: 1.375,00 •; Sacas: 413,10 •
Almoços (Confraria): 100,00 •
Total: 1.888,10 •
Despesas:
Mãos Sacerdotais  (lembranças):
375,00 •; Pagelas: 40,00 •; Grati-
ficações  Presidentes (a fazer): 40,00
•; Círio Pascal:  32,50 •; Crucifixos:
24,00 •; Partículas:  11,10 •; Jantar:
150,00 •; Estandarte de Cristo
Ressuscitado e Suporte: 58,00 •
Directório Litúrgico: 12,20 •; Enve-
lopes: 5,00 •; Seguro de Fogo: 58,60
• ; Total: 806,40 •
Saldo positivo: 1.081,70• (a entregar
à Fabriqueira)

Contas da Páscoa e Visita

Pascal - Palmeira
Receitas:
Folares: 1.950•; Sacas: 1.034•; Con-
fraria do Senhor: 730•; Total: 3.714•
Despesas:
Lembranças: 600•; Pagelas: 64•;
Gratificações  Presidentes (a fazer):
60,00 •; Círio Pascal:  34,20 •;
Crucifixos: 45•; Partículas:  19,10 •;
Jantar: 700•; Estandarte de Cristo
Ressuscitado e Suporte: 58,00 •
Faixas: 99•; Envelopes: 5,00 •;
Diversos: 24,98•; Fogo: 230•
Total: 1.939,28• •; Saldo positivo:
1.774,72• (a entregar à Fabriqueira)

Contas da Páscoa e Visita
Pascal - Curvos

Receitas:


