
Senhor Deus do universo, que neste dia,  
pelo vosso Filho Unigénito, vencedor da morte,  

nos abristes as portas da eternidade, concedei-nos que,  
celebrando a solenidade da ressurreição do Senhor,  

renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. 
 

LEITURA I ( 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, de-
pois do baptismo que João pregou: Deus ungiu com a força do 
Espírito Santo a 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 co-
memos 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:  
Dai-nos a vossa misericórdia, de Vós a esperamos, Senhor. 
 

LEITURA II ( Col 3, 1-4 )  
Irmãos: Se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, on-
de 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. Cor-
reu então e foi ter com Simão Pedro e com o discípulo predilecto 
de Jesus e disse-lhes: «Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabe-
mos onde O puseram». Pedro partiu com o outro discípulo e fo-
ram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discí-
pulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro, e che-
gou 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 liga-
duras, 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 de-
via ressuscitar dos mortos.  
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 paróquia está ao serviço deste novo nascimento. Por isso o 

Alpha é estruturante na vida pastoral da paróquia, como o é a 
liturgia e a catequese ao serviço das outras dimensões da 
visão. Não estou a dizer que o Alpha é o caminho para o en-
contro com Cristo. Há muitos caminhos possíveis, pois muita 
gente tem encontrado Cristo sem o Alpha. Nós temos é que 
apresentar algum, de forma sistemática, e este, à falta de um 
perfeito, parece ser o melhor. 

 
Boas festas pascais. 

Neste tempo de pandemia, que o anúncio da ressurreição do 
Senhor vos encha de esperança. Ele que foi vítima do maior 
vírus destruidor da humanidade que é o pecado e que, por 
causa dele,  sucumbiu na cruz. Mas o vírus não tinha a última 
palavra. Ressuscitando de entre os mortos, destruiu o poder 
do virus e deu-nos a vida e a esperança imortal.  
Pedimos a Deus que nos livre da pandemia, e àqueles que 
forem contaminados que sejam curados e se tornem resis-
tentes ao vírus, e pedimos a Deus que faça entrar na sua glória 
de ressuscitado aqueles que morrerem vítimas deste vírus. 
Uma Santa páscoa para todos. 
 
 

FREQUENTAR AS PARÓQUIAS ONLINE - nestes tempos de 
distanciamento social temos vindo a investir num contacto  
virtual, à semelhança de tantas e tantas organizações. Mas 
beneficiamos de um trabalho que vem sendo feito, já há muito 
tempo, que nos tem dado muitos seguidores nas redes sociais. 
Neste tempo de pandemia temos tido uma media de 2.500 
visualizações por celebração e algumas têm chegado às 5000. 
Todas as celebrações têm vindo a ser disponibilizadas nos sites 
de ambas as paróquias, páginas de Facebook e canal de Youtu-
be da nossa Unidade Pastoral ( http://bit.ly/2x2eNUW ). Agra-
deço ao Paulo Farinha todo o excelente trabalho com o qual 
tem permitido às paróquias chegar mais longe no anúncio do 
Evangelho. 

Ajude a sua paróquia 
Obrigado a todos os irmãos que se têm lembrado que a sua 
paróquia continua a precisar da sua ajuda pois se agora não 
podem  ter assembleias presenciais continuam quase os mes-
mos gastos com o pessoal assalariado, como os edifícios e tudo 
o mais. Até agora, desde que deixou de haver missas presenci-
ais com assembleia, a paróquia de S. José recebeu 1665€ de 
donativos e a paróquia de S. João Baptista, que tem um regime 
diferente, por causa da construção do centro pastoral, rece-
beu, até agora, 4900 €, incluindo um donativo muito  generoso 
de 3000 euros. A maioria destes donativos não entram na con-
ta da igreja mas na da construção. A conta da construção vai  
agora em 350.000 euros. Esperamos começar em breve o 
contacto com as empresas de construção civil para pedir 
orçamentos.  

Deixamos aqui os NIB das paróquias:  Lembre-se delas e 
muito obrigado aos que já o fizeram. 
Nib SJosé: PT50 0018 0000 0107 5022 0018 1  

Nib SJBaptista: PT50 0035 0650 00000070730 25 
 

Quem quiser marcar intenções de missa pode fazê-lo, usando 
um dos contactos telefónicos ou de email das paróquias. 
 

Nº de pessoa coletiva do Centro Social de S. José 
Várias pessoas me têm pedido o número de pessoa colectiva 
do centro social para fazerem a consignação dos 0,5% do IRS 
para o centro social. Obrigado a todos o que o fazem pois é uma 
forma de ajudarem sem terem que dar nada pois, neste caso, é o 
estado que dá. O nº do centro social é:501427848. 
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sem esperança com a sua morte. Mas também eles renasce-
ram pelo reencontro com Ele, agora como ressuscitado e  
glorioso. Eles tornaram-se testemunhas do que viram e ouvi-
ram e, quando anunciavam a outros a sua experiência, também 
esses faziam um maravilhoso encontro pessoal com Ele e nas-
cia uma vida nova pela força da sua ressurreição. De tal forma 
que o cristianismo se foi espalhando exponencialmente pelo 
testemunho constante daqueles que renasceram pelo encon-
tro com Ele. O caso mais paradigmático é Saulo de Tarso.  A 
narrativa do seu encontro com Ele a caminho de Damasco tor-
nou-se a chave hermeneutica de todos os encontros pessoais 
com Ele que se seguiram pelos séculos fora e que criaram o 
fenómeno cristão. A experiência fundamental cristã brotou e 
continua a brotar deste encontro. E sem Ele não temos vida 
cristã. Estes cristãos renascidos começaram a viver de deter-
minada maneira, diferente dos outros, a praticar um culto dife-
rente, a casarem de modo diferente, a celebrar festas de modo 
diferente, a ter valores e prioridades diferentes. Numa palavra, 
criaram cultura. Pelo crescimento exponencial que tiveram a 
sua cultura tornou-se dominante. Depois houve muitos que, 
nascidos nesta nova cultura, chamada cristã, e respirando-a, 
começaram a praticar os mesmos ritos, os que estavam dis-
poníveis na cultura, a celebrar as mesmas festas, a viver os 
mesmos costumes e a terem a mesma narrativa interpretativa 
da vida, mas já sem terem feito o encontro pessoal com Cristo 
que produziu esta cultura. E assim chegámos ao cristianismo 
sociológico que se manifesta nos cristãos não praticantes, na 
celebração dos sacramentos sem fé, nos casamentos católicos 
que pouco têm de católicos, etc… Como escreve Juán Martin 
Velasco no seu livro ‘A transmissão da fé’, «O cristianismo, que 
supôs uma mudança radical e uma novidade na história huma-
na, e que durante séculos interveio na maior parte das suas 
transformações importantes, parece ter chegado fatigado a 
estas últimas etapas do seu caminho. Desde a mudança 
histórica que conhecemos como ‘Modernidade’, a Igreja, alin-
hada durante muitos anos com os que pretendiam manter o 
regime antigo, terminou aparecendo como uma instância a 
superar ou uma realidade superada.» Hoje, a grande maioria 
das pessoas do mundo ocidental vêm o cristianismo e a Igreja 
como uma coisa velha, ultrapassada e aborrecida, e muitos 
pensam até que tudo é falso. Por isso, desligaram-se da Igreja. 
E este fenómeno que começou nos grandes centros urbanos, 
chegou já aos mais pequenos recantos do nosso mundo.  Como 

mudar a situação?  Voltar à experiência cristã fundamental que 
nunca deixou de existir na igreja, pois sempre na igreja houve 
homens e mulheres que viveram esta radical novidade do en-
contro com Cristo. E é isso que os últimos papas nos têm lem-
brado. A Igreja existe para dar a conhecer Cristo, proporcionar 
o encontro com Ele. Quando, na visão da paróquia, come-

çamos por afirmar: “Nascemos do encontro pessoal com Cris-
to», o que queremos dizer é que sonhamos que no futuro 
todos os paroquianos possam dizer com alegria e entusia-
mo: «Deus existe, eu encontrei-o pessoalmente e isso 
mudou a minha vida e as minhas convicções.» Graças a 
Deus muitos já o podem dizer hoje. O percurso Alpha na 

 REFLEXÃO 

A equipa de animação pastoral de S. José chegou, finalmente, 
depois de mais de um ano de debate, oração e reflexão, à frase 
que condensa a visão da paróquia que nos anima para o futuro 
em docilidade às orientações da Igreja Universal e local, e ao 
que o Espírito nos foi sugerindo tendo em conta a realidade 
que vivemos como paróquia: se, em Domingo de Páscoa, em 
tempo de coronavírus, a partilho aqui, é porque  ela começa 
com o mistério da páscoa. Diz assim: “Nascemos do encontro 
pessoal com Cristo, crescemos na comunhão com Deus e com 
os irmãos, formamo-nos como discípulos que evangelizam com 
ousadia e servem com amor.” Teremos tempo de a explicar 
cuidadosamente, mas hoje fico apenas com a afirmação inicial: 
«Nascemos do encontro pessoal com Cristo». A visão não é 
aquilo que já somos, mas aquilo que sonhamos vir a ser e que 
nos projeta numa realidade futura mas realizável, que produz 
paixão em nós. Isto não quer dizer que não se viva já algo desta 
realidade que aspiramos: claro que sim; mas queremos vir a sê-
lo de uma forma mais plena. 
O que é que nos faz ser cristãos? Quando o começámos a ser? 
Nós não nascemos cristãos: tornámo-nos cristãos. O que nos 
faz tornar cristãos é o encontro pessoal com Cristo vivo e res-
suscitado. Depois esse encontro será selado, pelo dom do ba-
tismo, a passagem do crente da vida velha à vida nova. O en-
contro com Cristo celebrado no batismo é um novo nascimento 
como disse Jesus a Nicodemos: «Se não nasceres da água e do 
Espírito, não entrarás no reino dos céus.» 
Naquele túmulo que Pedro e João encontraram vazio, começou 
uma nova esperança para todo o homem. Desse túmulo, frio e 
escuro, que foi selado por uma grande pedra, brotou uma ex-

plosão de luz criadora de vida, de esperança e de glória que 
pelos séculos fora continua a iluminar o mundo. Onde esta luz 
chega, cria vida nova, cura feridas, gera esperança e alegria e 
desata todas as fatalidades. A ressurreição de Cristo - permitam
-me a analogia - é muito mais poderosa do que o big bang que 
originou a criação do universo segundo a teoria do Padre Belga 
Georges Lemaitre. Daquele buraco pequeno, frio e escuro, feito 
na rocha, na propriedade de José de Arimateia, explodiu uma 
luz tão densa e tão intensa que através dos séculos, continua a 
criar um mundo novo. Mas, só quando cada um de nós se en-
contra com o calor dessa luz, renasce para a vida. Por isso é 
que Ele nos mandou: «Ide pelo mundo inteiro e anunciai o 
evangelho a toda a criatura» para que sejam salvos pelo encon-
tro com esta luz. Esta luz é uma Pessoa: «Jesus de Nazaré que 
passou fazendo o bem e curando a todos os que eram oprimi-
dos pelo Demónio, (…) mataram-n’O, suspendendo-O na cruz. 
Deus ressuscitou-O ao terceiro dia. E nós somos testemunhas. 
(…) Jesus mandou-nos pregar ao povo e testemunhar que ele 
foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos.(…) Quem 
acredita n’Ele recebe pelo seu nome a remissão dos pecados.» 
com Ele! Primeiro foram os discípulos que andaram com Ele 
e que o viram ser morto. Também eles ficaram perdidos e 


