
1ª LEITURA (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 entregastes 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 ignorância, 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 Messias havia 

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

vossos pecados sejam perdoados».  

 

SALMO RESPONSORIAL  4, 2.4.7.9  

Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz do vosso rosto  

 

2ª LEITURA  (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 vítima de propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, 

mas também pelos do mundo inteiro. E nós sabemos que O 

conhecemos, se guardamos 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. 
 

EVANGELHO (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 esteja 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, perguntou-lhes: «Tendes aí alguma coisa 

para comer?». Deram-Lhe uma posta 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 respeito 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». 
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  Unidade Pastoral ( Continuação)  

Dia da Igreja Diocesana: No dia 27 de Maio, Festa da Santís-
sima Trindade, vai realizar-se o dia da Igreja Diocesana nos 
mesmos moldes que há 3 anos atrás. Será na Praça Heróis do 
Ultramar, em frente ao Pavilhão Carlos Mexia. Os flyers com o 
programa estão ao fundo da igreja. 

 

Paróquia de S. José 

Adoração Eucarística Permanente  

É belo ver que hora a hora, dia após dia, Jesus está rodeado 
dos seus fiéis que O adoram e lhe exprimem a sua gratidão por 
tudo o que fez por nós, com a Sua morte e ressurreição, ex-
presso n’Aquele corpo entregue, que ali está, do qual já nos 
alimentámos e agora adoramos. Estar na presença d’Ele, é dei-
xarmo-nos iluminar pela Sua presença, é deixarmo-nos tocar 
pela luz invisível que jorra do Seu coração. Quando nos expo-
mos aos raios do sol nas férias do verão, na praia, não vemos a 
ação do sol em nós ,no momento, mas passados uns dias, o 
nosso corpo está bronzeado, sinal de que o sol fez o seu traba-
lho..  Quando estamos na presença de Deus também podemos 
não nos dar conta no momento, mas passado algum tempo 
daremos conta de que Ele nos está a mudar.  Que Ele nos iden-
tifique cada vez mais com Ele dando-nos o ardor da santidade. 
Rezamos para que aumente o número dos que desejam servir 
o Senhor dando-lhe uma hora por semana para estar com Ele 
na adoração, fazendo também um serviço a esta corrente de 
adoradores. 
Adoração durante a noite: As noites de adoração começarão logo 
que seja posta na porta a fechadura com código . Pensamos que  
dentro de duas semanas estará tudo pronto. Entretanto serão 
contactados os inscritos para a noite. 
 
Quinta-feira (19.04): 
17:30: Reunião com os que estão inscritos para cada hora do dia e 
da noite de adoração do Santíssimo Sacramento 
21:15: Segunda reunião para os que não podem vir à reunião das 
17.30 
 

Sábado (21.04) às 15h: Festa do Perdão, com as crianças do 3º ano 
que se estão a preparar para a Primeira Comunhão 
 
Domingo (22.04) às 11h: Festa do Pai Nosso, com as crianças do 2º 
ano da Catequese de Infância. 
 
PASSEIO/CONVÍVIO DOS CATEQUISTAS de S. José e S. João Bap-
tista - Dia 25 de Abril 
Descobrir as maravilhas da natureza por Monsanto e Castelo Bran-
co. Com saída prevista pelas 7:30h e chegada às 20h. Queremos 
que seja, sobretudo, um dia de são e agradável convívio. Mas tam-
bém de descoberta de terras típicas pela sua natureza, pelas suas 
habitações, pelas suas gentes. 
 

Paróquia de S. João Baptista 
Missa todos os dias de Terça a Sexta feira 
Segunda-feira – (16.04) 
21:30: Reunião de Líderes CPE 
 
Terça- feira (17.04) 
8.00: Início da Adoração Eucarística que vai até quinta-feira às 23 
horas 
 
Sexta – feira (20.04)   
20:30: Sessão Alpha 
 
Sábado (21.04) 
18:30: Reunião de todos os adoradores, depois da missa das 17:30 
 
Domingo (22.04) 
10:45: Festa do Pai Nosso, 2º ano  
 
 
………………………………………………………………………………………………. 
Contactos: 
paroquiasaojoaobaptista.net; 239 405 706 
e-mail: igrejasaojoaobaptista@gmail.com 



de Deus, é de anunciar e viver o melhor possível esse desígnio 

benevolente de Deus. É o que Paulo chama «completar na minha 

carne o que falta à obra de Cristo.» Completar na nossa carne 

quer dizer simplesmente colocar a nossa vida quotidiana ao 

serviço desse grande plano. O texto esclarecedor de Paulo é o 

seguinte: 

“Agora, alegro-me nos sofrimentos que suporto por vós e 

completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo, 

pelo seu Corpo, que é a Igreja. Foi dela que eu me tornei servidor, 

segundo a missão que Deus me confiou para vosso benefício: 

levar à plena realização a Palavra de Deus, o mistério escondido 

ao longo das gerações e que agora Deus manifestou aos seus 

santos. (Col 1,24-26) 

Queres também entrar nesta história de amor sendo colaborador 

do plano de Deus para a salvação de cada pessoa humana? 

 

Unidade Pastoral 
Hoje: Início da semana de oração pelas vocações. 

Tema: escutar, discernir, viver o chamamento do Senhor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A Semana de Oração pelas Vocações  tem como tema «Escutar, 
discernir, viver o chamamento do Senhor», é de âmbito mundial, 
e realiza-se de 15 e 22 de abril. 
O Papa na sua mensagem explica que «escuta, discernimento e 
vida» “servem de moldura também ao início da missão de Jesus”. 
“Passados os quarenta dias de oração e luta no deserto, visita a 
sua sinagoga de Nazaré e, aqui, põe-Se à escuta da Palavra, 
discerne o conteúdo da missão que o Pai Lhe confia e anuncia 
que veio realizá-la «hoje»  exemplificou Francisco. 

 
Oração Pelas vocações 

Jesus Cristo, amor do Pai,  
que nos chamas, hoje,  
a escutar a voz do Espírito Santo,  
na experiência quotidiana;  
ensina-nos a discernir a própria vocação,  
fruto da graça do baptismo,  
para vivermos o dom da fé,  
imensamente amados por Deus,  
e responder com confiança ao chamamento,  
para servir a alegria do evangelho,  
como a jovem Maria, Tua e nossa mãe. Amen 
Tua e nossa mãe. Amén.  
 
Quinta feira: 21:15:  D. Virgílio, preside à Vigília de oração pelas 

vocações, na Igreja redonda do Seminário dos Dehonianos em 

Montes Claros. Apesar de podermos rezar pelas vocações em 

toda a parte, Deus gosta de nos ver juntos, como Igreja 

Diocesana a pedir por aquilo que é uma grande necessidade. 

REFLEXÃO 

Podemos afirmar que a ideia central do texto do Evangelho de 

hoje é a ideia de “cumprimento do plano divino da salvação”: 

«Tem de se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito na 

Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos”. Aliás, a ideia de 

cumprimento do plano de Deus percorre toda a Bíblia. Deus 

pode comparar-se a um artista que concebeu uma obra de arte. 

Tem essa obra por inteiro na cabeça e no coração, mas só aos 

poucos vai sendo realizada . Vai convidar muitos a colaborar com 

Ele naquela obra mas estes têm de confiar no artista e na sua 

ideia acreditando que no fim a obra vai ser esplêndida. Quando 

finalmente a obra se completa depois de muitos esforços e 

fadigas dão-se então conta da maravilha em que colaboraram. 

Então, e só então, poderão dizer: Ah sim, “era preciso”, tinham 

de se cumprir todas aquelas etapas para chegar aqui! 

O desígnio amoroso de Deus, a que Paulo chama “Mistério” e 

que se realiza «desde antes da criação do mundo», é muito mais 

grandioso que uma obra de arte, por melhor que ela seja. E ao 

longo da Bíblia vemos como esse projeto de Deus está em 

marcha. A longa paciência de Deus através dos tempos, as etapas 

e os inícios de realização, os fracassos e os recomeços, as 

colaborações. Dizer que o desígnio amoroso de Deus se cumpre 

na história da humanidade, é dizer que a História tem um 

SENTIDO, isto é, um significado e uma direção. A narrativa do 

nosso Credo leva-nos do princípio até à consumação dos séculos. 

Os crentes estão voltados para o futuro, o devir e não para o 

passado. Dizemos no Pai Nosso “ Venha o vosso reino, seja feita 

a vossa vontade assim na terra como no céu”, por outras 

palavras, Jesus ensinou-nos a rezar para que o plano de Deus se 

cumpra. E Ele não fez outra coisa do que realizar esse plano. 

Aliás, Ele está no centro da realização desse plano. Este plano 

não é limitador da liberdade e da responsabilidade 

humanas.  Não há um cenário escrito de antemão. Pelo 

contrário, Deus respeita a liberdade do homem e é por isso 

mesmo que o plano de Deus não avança mais rápido, como diz S. 

Pedro (2 Pedro 3,9). 

Quando Jesus ressuscitado, no relato da aparição aos discípulos 

do evangelho de hoje, lhes diz: «tem de se cumprir tudo o que 

está escrito», ensina-lhes a reconhecer na passagem dos dias e 

dos milénios a lenta, mas segura maturação da nova humanidade 

que será um dia reunida n’Ele. E é isso a inteligência das 

Escrituras. Não no sentido de «estava escrito», programado, mas 

está na continuação da obra de Deus. Então, para os discípulos, 

tudo se tornou luminoso: Agora compreendem que o Deus de 

amor e de perdão não podia ir senão até ao extremo do amor e 

do perdão; .Claro, que para nos levar para além da morte, na luz 

da ressurreição, seria necessário que Ele próprio atravessasse a 

morte; claro que para nos ensinar a ultrapassar o ódio com a 

força do amor, era preciso que Ele mesmo afrontasse o ódio e a 

humilhação; E assim por diante. «Abriu-lhes então o 

entendimento para compreenderem as escrituras”. 

Compreender as Escrituras é compreender este plano que as 

atravessa do princípio ao fim, mas que só à luz da ressurreição e 

com a ação do Espírito é possível entender. Compreender as 

Escrituras é entender que a vida tem sentido porque é fruto de 

um amor imenso, o amor de Deus, e que Ele está comprometido 

connosco pela Sua aliança até à raiz dos cabelos. Compreender 

as Escrituras é entrar na exultação, no louvor, na gratidão e na 

ação de graças a esse Deus que nos amou e tudo fez por nós, É 

também comprometer-se com o bem da humanidade com quem 

Deus se comprometeu. A nossa missão de colaboração no plano 


