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N.º  1013 – Semanas de  12 a18 de Abril  de 2010

2.º Domingo de Páscoa - Ano C

Todo o domingo é Dia do Senhor
Ressuscitado...

Vivendo ainda o clima de Páscoa,
reunimo-nos hoje em nome de Jesus,
para proclamar a nossa fé na
Ressurreição.

A liturgia mostra-nos que a Comu-
nidade Cristã é um espaço privilegiado
de “Encontro”  com Jesus Ressus-
citado.

A 1a Leitura  apresenta um dos
“Sumários”, que “retrata”  a vida da
Comunidade de Jerusalém, conti-
nuando a Missão de Jesus.

- Era uma comunidade viva:  “To-
dos os fiéis se reuniam, com muita
união...”

- Eram pessoas estimadas:  “O
Povo estimava-os muito...”

- Exercia forte atracção sobre to-
dos:  “Crescia sempre mais  o número
dos que aderiam ao Senhor pela fé ...”

 O que atraía? Os gestos concretos
de libertação:

O Ressuscitado não podia mais ser

Continuação da 1.ª página
..dades e as perseguições.

Na vida da comunidade, encontra-
mos as provas de que Jesus está vivo.

O texto apresenta dois encontros
dos apóstolos com Cristo Ressus-
citado. Aprofundemos alguns deta-
lhes:

1o Dia da semana. .. Oito dias
depois...” (Domingo) Lembra as
celebrações dominicais da Comuni-
dade primitiva e mostra a nossa
experiência pascal que se renova
cada domingo.

O Domingo é o dia do “encontro”
com o Ressuscitado. É o dia em que
a comunidade é convocada para
celebrar a Eucaristia. É no “encontro”
com o amor fraterno, com o perdão
dos irmãos,  com a Palavra proclama-
da, com o pão de Jesus partilhado,
que se descobre Jesus ressuscitado.

Na Comunidade:  a Assembléia
dominical da Comunidade é o lugar
privilegiado  para encontrar o Ressus-
citado e ouvir a sua Palavra.

Não basta rezar em casa, assistir
a missa pela TV...Em casa podemos
fazer a experiência de Deus, mas
não a do Ressuscitado, porque esse
faz-se presente onde a Comunidade
está reunida...

“Com portas trancadas por
medo dos judeus...”   Mais do que
as portas e janelas, o coração deles
estava fechado. O Ressuscitado
liberta-os do medo e  traz-lhes a
alegria... Retrata a situação de inse-
gurança e fragilidade, que dominava
a comunidade.

A essa comunidade fechada, com
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medo, mergulhada num mundo hostil,
ao aparecer “no meio deles”, Jesus:

- Transmite o Dom da PAZ.. .do
PERDÃO:  “A Paz esteja convosco...“
"A quem perdoardes os pecados...”

- Comunica o Espírito Santo: “SO-
PROU... recebei o Espírito Santo...
(Lembra o “sopro” de Deus na Criação)

- Envia em Missão : “Como o Pai me
enviou, eu também Vos envio...”

O Episódio de Tomé  é uma Cate-
quese sobre a Fé. Inicialmente exige
provas, só acredita vendo... Não valori-
za o testemunho da Comunidade. Não
percebe os sinais de vida nova que
nela se manifestam...

Fora da comunidade, não encontra
o Cristo ressuscitado. Depois, voltando
à comunidade, no “dia do Senhor”
(Domingo), encontra-o e faz uma linda
profissão de fé: “Meu Senhor e meu
Deus”.

Quem não encontrou o Ressuscitado
na Comunidade  precisa de “provas”
para acreditar.

As dúvidas de Tomé expressam a
experiência da Comunidade apostó-
lica. Manifestam também a dificuldade
de todos nós em nos inserirmos pro-
gressivamente no mistério do Senhor
ressuscitado.

Somos convidados à bem-aventuran-
ça dos que crêem sem ver...

O que significa para nós a
EUCARISTIA na COMUNIDADE, no

MEU DOMINGO?
Peçamos a Deus  que a nossa

vida, através de gestos concretos,
torne visível aos homens do nosso
tempo, que Jesus está ainda vivo

Celebremos com fé, bairrismo
e entusiasmo cristão a festa do
Cordeiro Pascal q e se imolo

visto pessoalmente, mas havia algo
que podia ser visto: a Comunidade ,
que, através de sua vida, dá teste-
munho de que Cristo está vivo.

A comunidade cristã deve ser Sinal
Visível  de Cristo ressuscitado. Se
formos uma família unida e solidária,
capaz de partilhar, estaremos anun-
ciando esse mundo novo que Jesus
propôs.

A 2ª Leitura  apresenta Jesus
caminhando com a sua Igreja.  É
nele que a Comunidade  encontra a
força para caminhar e para vencer as
forças que se opõem à vida nova de
Deus.  Por isso, os cristãos nada terão
a temer.

No Evangelho , o Cristo  vivo e res-
suscitado é o Centro da Comu-
nidade cristã .

  A Comunidade insegura e frágil,
dominada pelo medo estrutura-se ao
redor de Cristo e dele recebe a vida
que a anima  e que lhe permite enfren-
tar as dificul-..(continua na página 4)

 O Valor da Comunidade e tudo o que a ela ligado



3

12Intenções de Missas
Atenção:  este sábado, dia 10,

das 9h30 às 11h30: confissões ge-
rais  na Igreja.
Lausperene:  todos os dias, a

partir das 17h30, haverá Adoração e
Eucaristia, de acordo com o progra-
ma exarado em cada dia.

2.ª F- 12: às 17h30:  Adoração ;
às 19h20:  Eucaristia por:

- Aniv. António Lopes Alves  m.viúva
- 30.º dia por Augusto Norelho  m.c.

Associação das Almas
 3.ª F - 13: às 17h30: Adoração ;
às 19h20: Eucaristia por:
- Aniv. Albertino Fernandes Lima
m.c. irmã Ana
- Aniv. Manuel Marques Oliveira
m.c. Teresa
- Aniv. Isilda M.Pinheiro  m. sobrinha
- Aniv. Maria Sofia Lopes  m. Porfírio
  4.ª F- 14: às 17h30: Adoração; às
19h20: Eucaristia por:
- Aniv. Maria José Bandeira Miranda
m.c. Associação Almas e viúvo
 5.ª F - 15: das 16h30 às 17h30:
Adoração com a presença do
CICS; às 19h20: Eucaristia por:
- Pai (Albino) de Maria Adelaide
Pereira
- Manuel Fern. Cruz  m.c. neta Paula
- Às 21h00:  Adoração pelos Sacer-
dotes.  Eles precisam e, sobretudo,
neste Ano Sacerdotal, também pelo
aumento de Vocações.

6.ª F - 16: às 17h30: Adoração;
às 19h20: Eucaristia por:

- Pais (Armando e Ana) e avó
(Carolina) de Isabel Barros

- Irmãos (Joaquim e Albino) de
Amélia Martins

Sábado – 17: 18h00: Eucaristia  por:
- Aniv. Abílio M. Ferreira  m.irmã Amélia
- Ana Neto/Idalina  m.c. Manuel P. Filipe
Às 21h00: Adoração  pelos noivos do

Arciprestado de Esposende (cerca de
80) que, neste dia, começam o CPM no
Centro Paroquial de Palmeira

Domingo – 18:  Às 8h00:  Povo
Às 16h00  (e não às 11h00):
- Ao Santíssimo (cantada)  m.c.

Confraria. No fim,  procissão de Entrega
do Santíssimo à Paróquia de Gemeses.

Itinerário:  Rua 1.º de Maio, Rua de S.
António, Rua Carlos Vila Chã, passa a
estrada e Rua Cónego Gaiolas, Rua das
Lages, Rotunda da variante (aí será a
entrega a Gemeses). Podem e devem
entapetar caminhos.

Servir altar 17 /18 de Abril
Sábado 17: Acólitos: Grupo Jeremias

do 7.º ano. Catequista Ana Maria;
Leitores:  9.º Ano da catequista Natália.

Domingo- 18:   Às 8h00:  Leitores :
Teresa Santos, Sargento e Rosa Martins;
Salmista: 3; Às 11h30:  Leitores :Vo-
luntários Salmista: 4

Agradecimento
A todas as pessoas (e foram cerca de

60) que formaram e presidiram aos
diversos compassos no dia de Páscoa,
o meu agradecimento.

Algumas agradáveis surpresas por
parte de pessoas chamadas à última
hora e que, como todos os outros,
agradaram imenso a toda a gente, pela
simpatia, aprumo e boa disposição.

Tudo correu bem, com fidalguia, com
galhardia, aprumo e respeito. Quando
assim é, tudo acaba bem. Bem-haja a
todos sem excepção. Obrigado
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Paróquia de Palmeira

 3.ª F - 13:  Na capela de S.
Torcato: às 18h30: Terço; às 18h45:
Eucaristia por:
- Pelas Almas  m.c. Associação
- Pais (Adélio e Laura) de Maria
Augusta R. Gomes
  5.ª F - 15: Na capela da Rateira:
às 18h30: Terço; às 18h45:
Eucaristia por:
- Aniv. Abílio M. Figueiredo  m.c. irmã
Eugénia
- Aniv. António da Cunha  m.c. viúva
Sábado – 17:   Às 12h00:
- Bodas de Ouro  matrimoniais de
Albertino Sobreiro e esposa Emília

Às 19h15:  eucaristia por:
José Maria Fernandes Cruz e Maria

Amélia Miranda  m.c. Laura cruz
Domingo – 18:   Às 9h30 :
- Avós de Ana Maria Sobreiro

Servir altar 17 /18 de Abril
Sábado- 17:  às 18h30: acólitos:
Grupo Isaías (da Paula Boucinha  5.º
ano), Leitores:  do 8.º ano (da Natália)

Domingo- 18: Às 9h30: Acólitos:
2 voluntários; Leitores:  Céu Afonso,
António Sá e Licínia Martins
 Anuais do Coração de Jesus

O tesoureiro da Associação S. C.
Jesus, Sr. António Dias da Cruz pede
para avisar que está à disposição das
pessoas no final das Eucaristias, no
adro ou Igreja, para receber os anuais
do Coração de Jesus.

Comentários à Visita Pascal
Mas que agradável surpresa...!!
É costume nesta altura fazer um

pequeno comentário acerca do modo

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas como decorreu a Páscoa e a Visita

Pascal. Não confundo uma com a outra.
Quanto à Páscoa , parece ter decorrido

bem, com preparação adequada e com
o sinal mais trazido pelo Sagrado
Lausperene e sua envolvência a nível
paroquial.

Quanto á Visita Pascal,  ela é uma
consequência da vivência pascal.
Assim, quando a primeira  corre bem,
dificilmente a segunda  (visita pascal)
correrá mal. E correu bem. Uma e outra.

Foi para toda a gente uma agradável
surpresa o casal que presidiu ao
compasso. A sua escolha é da inteira
responsabilidade do pároco e nem
sequer foi preciso colher informações
junto de ninguém, acerca do seu perfil.
Fiquei a conhecê-los, mais ela que ele,
no campo da catequese. E cedo me
certifiquei que ali residia alguém a
quem poderia cometer tarefas desta
natureza. Mais uma vez não me
enganei, ouço dizer.  Aliás, vai sendo fá-
cil recrutar leigos para estas andanças.
Sinal de que a paróquia tem vindo a
apostar neles.

Ao Aires e à Natália, o nosso muito
obrigado. Aos restantes...bem-hajam.

Convívio Pascal em
Restaurante

Este sábado, dia 10, às 20h30, vamos
reunir em Jantar Pascal todos os
elementos que compuseram os com-
passos de Palmeira e Curvos . Serão
cerca de 90 pessoas , assim o creio.

Para além dum convívio jantante, está
o convívio fraterno e cultural . Um e outro
constituem um amplo agradecimento
do pároco e das paróquias  a quem deu
a cara e o seu melhor para que a Visita
Pascal fosse um êxito em ambas as
freguesias.


