
Domingo de Páscoa 
1ª LEITURA (Actos 10, 34a.37-43 ) 

 Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: «Vós sabeis o que 

aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do 

baptismo que João pregou: Deus ungiu com o Espírito Santo e 

com poder Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e 

curando a todos os que eram oprimidos pelo Demónio, porque 

Deus estava com Ele. Nós somos testemunhas de tudo o que Ele 

fez no país dos judeus e em Jerusalém; e eles mataram-n’O, 

suspendendo-O na cruz. Deus ressuscitou-O ao terceiro dia e 

permitiu-Lhe manifestar-Se, não a todo o povo, mas às 

testemunhas de antemão designadas por Deus, a nós que 

comemos e bebemos com Ele, depois de ter ressuscitado dos 

mortos. Jesus mandou-nos pregar ao povo e testemunhar que 

Ele foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. É d’Ele 

que todos os profetas dão o seguinte testemunho: quem 

acredita n’Ele recebe pelo seu nome a remissão dos pecados».  

 

SALMO RESPONSORIAL  Salmo 117 (118) 

 

 

 

 

 

 

Eis  o dia que fez o Senhor, n’Ele exultemos e nos alegremos.  

 

2ª LEITURA (Col 3, 1-4 ) 

Irmãos: Se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde está 

Cristo, sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às 

da terra. Porque vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo 

em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, Se manifestar, também vós 

vos haveis de manifestar com Ele na glória. 

 

EVANGELHO (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 discípulo predilecto de Jesus 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 o 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. 

 

Talvez muitos não compreendam ainda o alcance de um gesto 

destes que é o facto da paróquia se organizar para estar, dia e noite, 

diante do Senhor, adorando-O e suplicando-Lhe por todos nós. Mas é 

algo extraordinário! Com este gesto dizemos a todos e a nós mesmos 

que a paróquia, a Igreja que habita no meio de nós,  pertence ao 

Senhor, existe para o servir, louvar e dar-lhe glória. Que todas as suas 

atividades têm n’Ele a origem e o seu fim. Que Ele é o princípio e o fim 

de todas as coisas. Adorar, é responder ao primeiro mandamento : « Só 

ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto » (Mt 4, 10). 

A minha alegria é um pouco contida por ainda não conseguimos fazer 

adoração perpétua, isto é, todos os dias e todas as noites, 24 horas 

sobre 24, sete dias na semana. Muita gente que se inscreveu não 

percebeu bem do que se tratava, outros pensavam que era só para uma 

semana ou um pequeno período de tempo e têm medo de se 

comprometerem com uma hora por semana. Penso que quando forem 

percebendo como funciona verão que afinal não é difícil, e deixarão cair 

os medos. Além disso, espero que outros aparecerão pois há ainda 

alguns que não se conseguiu contactar pelo telefone. Mas é já algo em 

que nos podemos alegrar muito. Bendito seja Deus. 

As horas em que precisamos ainda de preencher são das 2:00 às 3:00 e 

das 4 às 6:00 da manhã de quarta feira bem como das 3 às 4 da manhã 

de sexta feira. Se houver voluntários para estas horas agradecemos. Ao 

domingo só há adoração a partir das 14:00, pois na manhã são as 

missas. Mas precisamos ainda de alguém para o período de sábado das 

6 às 12:00, embora já existam algumas horas preenchidas neste 

horário. 

Gostava de deixar uma palavra de gratidão á equipa coordenadora 

deste serviço que tem feito um trabalho fantástico para a organização 

de todo este serviço. Que Deus os recompense. 

 
 

Paróquia de S. João Baptista 
 

O pároco estará ausente durante a semana a participar num encontro 

nacional de responsáveis de catequese . 
 

Missas todos os dias, de segunda a sexta- feira, sempre às 19:00. Se a 

Eucaristia tem sentido todos os dias, nesta oitava da Páscoa ressoa com 

maior frescura o convite do Apocalipse: «Felizes os convidados para o 

banquete das núpcias do Cordeiro». 
 

Adoração eucarística: De 4ª feira, a partir das 8.00 até quinta- feira às 

23h00 ininterruptamente. Adoremos “Aquele que esteve morto e agora 

é o Vivente pelos séculos dos séculos e tem a chave da morte e dos 

abismos.” 
 

Quinta-feira(05.04) 

21:30: Oração de louvor e Misericórdia.  

“É pelas suas chagas que somos curados.” Não são as chagas de um 

morto mas de um Vivente.” O seu corpo glorioso traz consigo os sinais 

da Sua entrega até à morte, como diz o Apocalipse: “Depois olhei e vi 

no meio dos anciãos, um Cordeiro. Estava de pé, mas parecia ter sido 

imolado» (Ap 5,6). Glorificado junto do Pai pela sua ressurreição de 

entre os mortos, Ele intercede pelos seus irmãos por quem deu a vida e 

a quem resgatou com o Seu sangue. Vinde louvar em comunidade 
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Contactos: 
paroquiasaojoaobaptista.net; 239 405 706 
e-mail: igrejasaojoaobaptista@gmail.com 
igrejasaojose.com.pt; 239 712 451 
e-mail: igrejasaojosecoimbra@gmail.com 

 



sua experiência tornou-se para nós, anúncio. De forma que, como disse 

Bento XVI, “a tradição cristã não começa por uma doutrina ou por uma 

moral, mas por uma história de experiência salvadora. A apropriação 

pessoal desta história não é, porém, possível a não ser que ela se torne 

para o ouvinte uma nova experiência que pode também ser identificada 

como a minha própria experiência. É só nesta condição que surge uma 

tradição viva, quer dizer, uma nova experiência viva que se torna para 

outros um anúncio vivo.” 

Exemplo: A Manuela (nome fictício) perdeu toda a vontade de viver. 

Morreram-lhe algumas pessoas de família, todas no mesmo ano, e 

aconteceram-lhe muitas coisas que ela não conseguiu ultrapassar. A sua 

tristeza e desânimo foram tão grandes que já nem queria viver. Sentia-se 

apática e desinteressada por tudo. Um dia, a Manuela, por feliz acaso, 

encontrou a Andreia, uma rapariga que, num movimento de jovens 

cristãos, tinha conhecido o Senhor e tinha trazido à sua vida uma 

autêntica ressurreição, pois também a Andreia tinha tido um passado 

cheio de mágoas. Esta, sabendo da angústia em que vivia a Manuela, fala

-lhe da sua experiência do Senhor, como O tinha conhecido e como Ele 

tinha transformado a sua vida, desde que lhe abriu o coração e a 

convidou a ir ao seu grupo cristão. A Manuela sentiu-se muito bem 

acolhida no grupo e ofereceram-se para orar por ela para que ela 

experimentasse a salvação que vem do Senhor. Ela aceitou Cristo no seu 

coração, pediu perdão dos seus pecados e fez a mesma experiência de 

salvação que a Andreia já tinha feito. A Manuela tornou-se depois uma 

grande missionária, pois Deus encheu de sol a sua vida. E assim a boa 

nova da ressurreição vai gerando vida nova através do anúncio de Cristo 

ressuscitado. Esta é a missão da Igreja, a missão dos cristãos, individual e 

comunitariamente: testemunhar, pela vida e pela palavra, a experiência 

salvadora que fazemos da vida de Jesus ressuscitado em nós. Eu já 

experimentei a força da ressurreição de Jesus na minha vida? E se sim, já 

partilhei com alguém a experiência de salvação que faço dele?  

 

Padres e Diácono saúdam os Paroquianos 

O Pároco, o Vigário paroquial  e o Diácono da  Unidade Pastoral de S. 

José e S. João Baptista desejam a todos os paroquianos uma Santa 

Páscoa.  

Que Cristo ressuscitado ilumine o coração de cada um  

e encha de alegria as vossas almas.  

Que Ele entre em vossa casa e vos transmita a paz. 

 

Paróquia de São José 
 

O Sr. Padre Jorge estará ausente durante a semana a participar num 

encontro nacional de responsáveis de catequese de adultos para lhes 

falar do percurso Alpha. 
 

Quartas-feira (04.04)  

21h00: ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO está a cargo dos 

Professores  
 

Sexta-feira (06.04)  

9h00 às 19h00: PRIMEIRA SEXTA-FEIRA de Adoração ao Santíssimo 
 

Sábado (07.04) 

18h00: Oração reparadora  
 

Segundo Domingo de Páscoa: (Domingo da misericórdia) 

Início da adoração eucarística permanente na paróquia de S. José. 

REFLEXÃO 
 

Cristo ressuscitou dos mortos. Aleluia! 
 

A morte e ressurreição de Cristo é o mistério central do cristianismo, a 

pedra angular em que assenta a fé cristã. Como disse S. Paulo, se Cristo 

não tivesse ressuscitado a nossa fé era vazia e oca. Era vã. O 

inacreditável é que há pessoas que dizendo-se cristãs, têm como fé a 

reincarnação. Com esta crença afastam-se do núcleo da fé cristã e 

reduzem-na a uns valores éticos. Mas a fé cristã não é em 1º lugar uma 

doutrina, é uma experiência de libertação e de alegria suprema. No 

cristianismo primeiro há a vida e a experiência de fé, depois é que vem a 

sistematização doutrinal. É por isso sempre refrescante ouvirmos de 

novo o anúncio pascal e a sua reprodução de geração em geração até 

chegar até nós, hoje. Comecemos pelo princípio. 

João diz-nos que ainda estava escuro: a luz da ressurreição brilhou na 

noite; pensamos imediatamente no prólogo do mesmo Evangelho de S. 

João: «A luz brilhou no meio das trevas, mas as trevas não a 

receberam.» Mas as trevas não podem prender a luz no sentido em que 

a não podem impedir de brilhar. E a luz brilhou no mundo, iluminando a 

noite dos discípulos desanimados e às escuras depois de terem visto 

adormecido na morte Aquele que eles pensaram que seria o Messias. 

O discurso de Pedro em casa de Cornélio, da primeira leitura, é 

revelador do estado de espírito dos Apóstolos no tempo que se seguiu à 

ressurreição de Jesus. Eles tinham sido as testemunhas privilegiadas das 

palavras e dos gestos de Jesus, e tinham pouco a pouco compreendido 

que Ele era o Messias que todo o povo esperava. E depois aconteceu a 

Sexta- feira santa: Deus tinha deixado morrer Jesus de Nazaré. Ora, se 

Ele fosse O Messias, certamente Deus não o deixaria morrer. Então Deus 

abandonaria na morte o Seu Enviado? A sua deceção era imensa. 

Tinham perdido com ele três anos da sua vida e Ele tinha-lhes dado 

tantas e tão fundadas esperanças. Mas tinham que assumir a realidade. 

Jesus de Nazaré não podia ser o Messias de Deus. Isto está bem descrito 

no texto dos discípulos de Emaús. 

Mas depois aconteceu o estrondo da ressurreição: No entanto, os 

discípulos não estão preparados para tamanha novidade, da qual nunca 

tinha havido experiência alguma. No princípio fica a interrogação, a 

dúvida...o que quer isto dizer? Uns têm mais facilidade do que outros 

em acreditar no mistério, mas todos vão precisar de processar tanta 

novidade. As aparições do ressuscitado numa e noutra ocasião vão 

ajudar os discípulos neste trabalho de compreensão e de releitura de 

tudo o que viveram com Ele. Mas cada vez se torna mais evidente. 

Afinal Deus não tinha abandonado o seu Enviado, Ele tinha-O 

ressuscitado. E é quando eles percebem essa evidência, com a ajuda do 

Espírito Santo que lhes é dado, que se tornam capazes de sair dos seus 

medos onde estão fechados para sairem a anunciar com todas as suas 

forças o que viram e ouviram. É exatamente o que Pedro diz a Cornélio: 

Nós somos testemunhas de tudo o que Ele fez no país dos Judeus e em 

Jerusalém; e eles mataram-n’O, suspendendo-O na cruz. Deus 

ressuscitou-O ao terceiro dia… Nós comemos e bebemos com Ele, 

depois de ter ressuscitado dos mortos. 

Jesus mandou-nos pregar ao povo e testemunhar que Ele foi constituído 

por Deus juiz dos vivos e dos mortos. Mas as pessoas a quem os 

apóstolos vão pregar esta boa notícia já não conheceram Jesus, como é 

o caso de Cornélio e os de toda a sua família. Como poderão eles, então, 

fazer a mesma experiência de salvação e alegria que fizeram os 

apóstolos? Através da aceitação, pela fé, da palavra que é anunciada e 

proclamada pelos Apóstolos e que narra a sua experiência salvadora. 

Doravante, não serão as aparições do ressuscitado que farão as pessoas 

acreditar que Ele está vivo, mas é o testemunho vivo dos cristãos que 

fizeram a experiência do encontro pessoal com Cristo ressuscitado e 

que, por sua vez, o testemunham, que fará outros acreditarem. 

A fé cristã não está ligada a uma palavra que tivesse ressoado do céu, 

mas a qualquer coisa que aconteceu na nossa terra. Alguns homens 

fizeram com Jesus a experiência de uma Redenção e de uma libertação, 

pois foram testemunhas da sua ressurreição de entre os mortos. Eles 

começaram a partilhar esta experiência libertadora a outros. Assim, a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


