Páscoa da ressurreição do Senhor

Domingo
09h30: Missa em SJosé
11h00: Missa em SJosé e SJBaptista
12h00: Missa em SJosé
19h00: Missa em Sjosé
ADORAÇÃO: Por causa das férias de muita gente, a adoração do
Santíssimo em S. José, será interrompida durante toda a semana
santa e recomeçará na terça feira de páscoa, dia 23 de abril. Em
S. João Baptista haverá na terça e na quarta mas não durante a
noite, será apenas das 8h às 23h. Interromper-se-á durante todo
o tríduo pascal e recomeçará também na terça feira de páscoa, 23
de Abril.
CONVERSAS SOBRE DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA: Lembramos
que segunda-feira, dia 15 de abril, haverá uma conferência
“Opção pelos pobres” com Teresa Vasconcelos e Sérgio Aires, às
21h30 no salão do Justiça e Paz.
RENUNCIA QUARESMAL: Como já foi referido, por decisão do
bispo da Diocese, o produto da renúncia deste ano será destinado
ao Fundo Solidário gerido pelo Instituto Justiça e Paz e que apoia
estudantes com dificuldades económicas na prossecução dos
seus estudos. Não se trata do ofertório em si, mas daquilo que
fomos poupando ao longo da quaresma fruto daquilo de que nos
privámos, dinheiro esse que poderá ser entregue dentro de um
envelope à parte e que estão disponíveis ao fundo da igreja.
FIM DE SEMANA ALPHA: Contando as crianças, foram para cima
de 170 pessoas de ambas as paróquias as que se reuniram em
Leiria, no Seminário, para ver cumprida uma promessa de Jesus:
enviar-vos-ei
o
Espírito
Santo,
aquele que faz
novas todas as
coisas. Este fim de
semana é uma
etapa
muito
importante deste
percurso de 10
sessões e um fim
de semana, pelo
qual este ano já
passaram mais de
250 pessoas das nossas paróquias, boa parte delas afastadas da
Igreja e muitas até da fé. Obrigado a todos os que oraram por este
fim de semana tão importante.
PARÓQUIA DE S. JOSÉ
CONSELHO PASTORAL: Reunião a 17 de abril às 21:15.
PARÓQUIA DE S. JOÃO BAPTISTA
VISITA PASCAL: Continuam abertas as inscrições para quem
quiser receber em sua casa a visita pascal. Será feita no Domingo
de páscoa entre as 15h e as 18h. Para aqueles que não podem
estar no Domingo e quiserem no 2º Domingo de páscoa poderão
inscrever-se também.
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22h00: Vigília Pascal em S. José e S.J. Baptista

1ª LEITURA (Is 50, 4-7)
O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que
eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos.
Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos, para eu
escutar, como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me
os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as
costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam
a barba; não desviei o meu rosto dos que me insultavam e
cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio, e por isso
não fiquei envergonhado; tornei o meu rosto duro como
pedra, e sei que não ficarei desiludido.
SALMO RESPONSORIAL
Meu Deus, meu Deus, porque me abandonastes?

2ª LEITURA (Filip 2, 6-1)
Cristo Jesus, que era de condição divina, não Se valeu da sua
igualdade com Deus, mas aniquilou-Se a Si próprio. Assumindo a
condição de servo, tornou-Se semelhante aos homens. Aparecendo
como homem, humilhou-Se ainda mais, obedecendo até à morte e
morte de cruz. Por isso Deus O exaltou e Lhe deu um nome que está
acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se
ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame
que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai.

EVANGELHO (Lc 23, 1-49)
Devido ao evangelho deste dia ocupar um grande espaço não é
possível colocar aqui .

MEDITAÇÃO
Meditemos o eterno amor de Deus que se revelou na paixão
e morte de seu Filho
A ressurreição de Jesus vai manifestar de uma forma luminosa
quem era aquele homem, Jesus de Nazaré, que tinha passado
fazendo

bem e falado como nunca alguém jamais falara, tocando
tantos corações e reacendo-lhes a esperança. Ressuscitandoo dos mortos, Deus testemunha que Aquele é o seu Messias,
o seu eleito, o seu Filho amado. Mas se assim é porque é que
Ele permitiu que fosse morto daquela maneira tão
humilhante e dolorosa? Não esqueçamos que a morte na cruz
era dada apenas aos criminosos, aos bandidos, e que um
romano não podia ser crucificado, só os estrangeiros. Para a
mentalidade judia alguém que recebesse tal castigo era um
abandonado pelo próprio Deus, alguém de quem Deus
também tinha desistido. Por isso Jesus grita na cruz: «Meu
Deus, meu Deus porque me abandonaste?» Não foi fácil para
as
comunidades
cristãs
dos
primeiros
tempos
compreenderem o sentido da morte de Jesus na cruz e falar
dela. Paulo, que tentou por outras vias anunciar Cristo sem
falar da cruz, conclui, depois do seu insucesso no areópago de
Atenas, que «doravante falará de Cristo crucificado escândalo
para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que
creem é poder e sabedoria de Deus». Foi um trabalho de
releitura grandioso à luz do Espírito e do acontecimento da
ressurreição. No relato dos discípulos de Emaús, S. Lucas
apresenta-nos já essa releitura que o próprio Jesus
ressuscitado ajuda os apóstolos a fazerem. «Ó homens sem
inteligência e lentos de espírito, para acreditar em tudo o que
os profetas anunciaram! Não tinha o Messias de sofrer tudo
isso para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés
e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as
escrituras o que lhe dizia respeito.» (Lc 24, 13-35). O profeta
Isaías e sobretudo a bela narrativa do servo de Yavé que
ouviremos na sexta feira santa ajudaram a Igreja nascente a
entender o desígnio de salvação de Deus. «Ele suportou as
nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas
nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e
humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e
esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre Ele o
castigo que nos salva: Pelas suas chagas fomos curados.» Nos
Atos dos Apóstolos o eunuco etíope, alto funcionário da
rainha de Candace, vai a ler a passagem do profeta Isaías que
fala da morte do justo, como cordeiro levado ao matadouro,
mas não entende nada daquilo que lê. Então, o apóstolo Filipe
aproxima-se do seu carro e, convidado a subir, fala-lhe de
Jesus a partir daquela passagem do Antigo Testamento.
Anuncia-lhe o Kerigma, o anúncio fundamental da fé que leva
à salvação. Jesus, a sua morte e ressurreição, é a chave
interpretativa de toda a Sagrada Escritura pois toda ela
aponta para Jesus.
Sigamos Jesus na sua paixão e morte na cruz e deixemo-nos
tocar por Ele e pela luz que dela irradia. Nós estamos todos lá,
nessa paixão e nesse julgamento.

UNIDADE PASTORAL S. JOSÉ, S. JOÃO BAPTISTA
SEMANA SANTA: Iniciamos hoje a semana mais importante
na vida das comunidades cristãs, a Semana Santa. Após a
celebração da entrada messiânica de Jesus em Jerusalém
(Domingo de Ramos), celebraremos o Tríduo Pascal que se
iniciará com a celebração da Ceia do Senhor na quinta-feira
santa.

Terça-feira: Confissões em S. José, com celebração do
perdão às 21h00.

Quinta-feira
10h30: Missa Crismal na Sé-Nova: renovação das promessas
sacerdotais e benção dos santos óleos.
Na ceia do Senhor, em quinta feira santa, foi instituído o
sacerdócio ministerial cristão. Por isso nesta missa da manhã,
todos os presbíteros da Diocese, à volta do bispo, renovam as
suas promessas sacerdotais. Nela também são benzidos os
óleos dos catecúmenos e dos doentes e consagrado o óleo do
crisma que que estarão presentes nestes sacramentos
realizados nas comunidades cristãs.
19h00: Celebração da Ceia do Senhor em S.José.
21h00: Celebração da Ceia do Senhor em S.J.Baptista, seguida
de adoração até à meia noite.
22h00: Adoração / Hora Santa em S.José

Sexta-feira
9h30: Ofício de leitura e laudes na Sé Velha presididas pelo Sr
Bispo
10h00: Laudes em S. João Baptista
15h00: Celebração da Paixão do Senhor em S.José
18h30: Celebração da Paixão do Senhor em S.J.Baptista
21h00: Via Sacra com início no Seminário (termina na Sé Nova
Sábado
O sábado santo é um dia de silêncio e oração. O rei dorme
aguardando em esperança o dia novo da ressurreição. Neste
dia, como no anterior, não há eucaristia nem outros
sacramentos. Só pode haver o da unção dos doentes. Mas não
é um dia sem alimento. A Igreja nutre-se da liturgia das horas e
da Palavra de Deus.
9h30: Ofício de leitura e laudes na Sé Velha presididas pelo Sr.
Bispo.
10h00: Laudes em S. João Baptista

