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1João 2, 1-5a
Lucas 24, 35-48

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Iniciar um plano 
diário de leitura 

da Bíblia

O Ressuscitado tem necessidade de 
testemunhas: esta é uma constatação 
da Liturgia de Páscoa. Jesus Cristo, 
o Vivente, mostra-se aos discípulos, 
come com eles, explica-lhes que nele 
se cumprem as Escrituras, faz deles 
discípulos missionários: «Vós sois as 
testemunhas». Pedro proclama a Boa 
Nova diante de todos; e faz o apelo: 
«arrependei-vos e convertei-vos». 
Declara com fé e convicção, sem 
calculismo. «O Senhor faz maravilhas 
pelos seus amigos»! Hoje, na vida e 
na oração celebramos o encontro 
com o Ressuscitado; cada eucaristia 
é memorial da salvação que nos 
é oferecida: Jesus Cristo torna-
se presente no meio de nós para 
partilhar connosco a Palavra e o 
Pão. Deste modo, em nós «o amor 
de Deus é perfeito».

Pedro, como os discípulos, precisou 
de vencer a dureza do coração para 
abrir os olhos da fé e acolher o dom 
do Ressuscitado. A experiência pascal 
inaugura uma nova presença e dá 
à vida um novo rumo: passar da 
dúvida à confiança, do medo à paz 
interior, da desilusão ao entusiasmo, 
da deceção à alegria do testemunho. 
Aceitar a companhia do Ressuscitado 
é a radical conversão, transforma o 
coração e o entendimento, torna-nos 
disponíveis para um novo começo: 
não só aquece os nossos corações, 
como nos abre a mente para acolher 
todas, mesmo todas, as situações 
da nossa existência. Hoje, compete a 
nós, cristãos, comunidade a caminho, 
assumir a «suave e reconfortante 
alegria» (Paulo VI) do testemunho!

“Vós sois as “Vós sois as 
testemunhas”testemunhas”

‘Testemunhas da Páscoa’, 
série em laboratoriodafe.pt

Pedro
A Bíblia tem um papel essencial no 
caminho da fé. A leitura da Bíblia 
faz-nos superar as dificuldades que 
experimentamos face ao novo que 
Deus coloca diante dos nossos olhos. 
Precisamos de ler e reler as Escrituras, 
rezar sozinhos e em comunidade, 
escutar o testemunho de outros 
cristãos, criar as condições para fazer 
acontecer a experiência de encontro 
com o Ressuscitado. Aqui se situa 
a exortação de Pedro a vencermos 
a «ignorância» com a mudança de 
mentalidade e de vida: «arrependei-
vos e convertei-vos».
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21 | S. Anselmo, bispo e doutor da Igreja 
[MF]
23 | S. Jorge, mártir [MF] S. Adalberto, 
bispo e mártir [MF];
24 | S. Fiel de Sigmaringa, presbítero e 
mártir [MF];
25 | IV Domingo da Páscoa ou Domingo 
do Bom Pastor.
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‘‘ PENSAMENTO DA SEMANA

Uma familiaridade com Cristo sem 
comunidade e sem pão, sem povo e 
sem sacramentos, é perigosa. Pode 
tornar-se uma familiaridade gnóstica.
(Papa Francisco)

COMDIGNITATIS PROMOVE WEBINAR 
SOBRE CRIANÇAS E PANDEMIA
A associação ComDignitatis vai realizar o 
webinar “Ecos de Pandemia no Direito da Criança 
– os Impasses e os Desafios para o Futuro”.
A sessão, que decorre às 17h, conta com a 
intervenção de José Carlos Sousa, Director de 
Serviços de Projectos Educativos na Direcção-
Geral da Educação, Linda Leitão, aluna do 
Agrupamento de Escolas do Mundão, Maria Inês 
Amaro, do Instituto da Segurança Social, e de 
Teresa Goldschmidt, Presidente da Associação 
Portuguesa de Pedopsiquiatria da Infância 
e da Adolescência e Directora do Serviço de 
Psiquiatria e Saúde Mental da Infância e da 
Adolescência do Hospital de Santa Maria.
As inscrições, apesar de limitadas, são gratuitas. 
+ info: www.diocese-braga.pt
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AGORA PODE FAZER 
O SEU DONATIVO 
POR MBWAY

Já pode fazer o seu donativo à Basílica 
dos Congregados a partir da aplicação 
MBWAY. O número de telemóvel é o 
910 896 822.

OS CONGREGADOS PRECISAM 
DA SUA AJUDA
As restrições governamentais agravaram a 
situação financeira da Irmandade. Enquanto as 
despesas se mantêm, as receitas diminuíram 
significativamente. Precisamos da vossa ajuda 
para atingirmos o equilíbrio e sustentabilidade 
financeira da Irmandade. Apelamos à 
generosidade nas colectas (peditórios) e aos 
donativos através de MB WAY [910 896 822] 
ou por transferência bancária IBAN: PT50 
0018 000344163103020 90. Contamos consigo! 
Obrigado.

SEMANA DE ORAÇÃO PELAS 
VOCAÇÕES
A Semana de Oração pelas Vocações, que 
este ano se celebra entre os dias 18 e 25 de 
Abril, subordinada ao tema “São José: o sonho 
da vocação”, de acordo com a Mensagem 
publicada recentemente pelo Papa Francisco.

Abril
18 a 25


