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ANO B 
PÁSCOA 

PRIMEIRO DOMINGO

Atos 10, 34a. 37-43
Salmo 117 (118)

Colossenses 3, 1-4
João 20, 1-9

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Ler o vigésimo 
capítulo do 
evangelho 

segundo João

A fé nascente desafia a proclamar: 
«Nós somos testemunhas» de Jesus 
Cristo. Desde o primeiro dia até aos 
nossos dias, recebemos a missão de 
anunciar a vitória da Páscoa. Temos 
de admitir a conclusão do evangelho: 
«Ainda não tinham entendido a 
Escritura»! Contudo, todos os que 
depositam a sua confiança em Deus 
já estão ressuscitados, vivos em Jesus 
Cristo. Um dia hão de partilhar em 
pleno a vitória, porque a ressurreição 
do Filho abre, para a humanidade, as 
portas da salvação: «Se ressuscitastes 
com Cristo, aspirai às coisas do alto». 
A Páscoa é meta e ponto de partida: 
Jesus Cristo ressuscitou; inicia em 
nós a experiência da ressurreição; 
compromete-nos a testemunhar 
a plenitude da vida. «Exultemos e 
cantemos de alegria»!

Maria Madalena é talvez a 
personagem em maior destaque nos 
primitivos relatos da ressurreição. 
A persistência em deslocar-se 
ao sepulcro na «manhãzinha» 
do «primeiro dia da semana», 
com tristeza e medo, depois com 
entusiasmo e grande alegria, faz dela 
a primeira testemunha. É «Apóstola 
dos Apóstolos» ao levar-lhes a alegre 
mensagem da Páscoa. Experiência e 
anúncio são inseparáveis. Continua 
a ser a nossa missão: «Nós somos 
testemunhas... Jesus mandou-nos 
pregar ao povo e testemunhar». 
Não é assunto de ideólogos, mas de 
testemunhas! A manhã de Páscoa 
renova-se, em cada ano, em cada 
domingo, na comunidade, em cada 
pessoa, na minha vida, em ti, em nós.

“Nós somos “Nós somos 
testemunhas”testemunhas”

‘Testemunhas da Páscoa’, 
nova série em laboratoriodafe.pt

Maria Madalena
Esta ‘série’ ajuda-nos a conhecer 
tão profunda renovação que o 
Ressuscitado provocou nos primeiros 
seguidores, para inspirar, em nós, 
semelhante testemunho. Também 
precisamos de superar as nossas 
resistências e medos, para nos 
tornarmos herdeiros desta Boa 
Notícia da Páscoa. Somos discípulos 
missionários. Acolher a vida à luz 
da ressurreição, aprender a ler os 
acontecimentos com as pautas da 
alegria pascal, foi o que fizeram Maria 
Madalena, Tomé, Pedro, João, Paulo, 
e tantos outros. Agora, nós!



253 262 482 | www.congregados.pt  
congregados@arquidiocese-braga.pt

964 243 549 pauloterroso@arquidiocese-braga.pt @paulo_terroso www.igrejamedia.com

1 1 | II Domingo da Páscoa 
ou da Divina Misericórdia.

LITURGIA

DOMINGO DE PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR

CAPELANIA DOS CONGREGADOS  ANO 10
Nº 06 

‘‘ PENSAMENTO DA SEMANA

Aquele que foi crucificado 
ressuscitou! Todas as interrogações 
e incertezas, hesitações e receios 
foram dissipados por esta revelação. 
O Ressuscitado dá-nos a certeza 
de que o bem triunfa sempre sobre 
o mal, que a vida vence sempre a 
morte e que o nosso fim não é descer 
cada vez mais, de tristeza em tristeza, 
mas subir às alturas. O Ressuscitado 
é a confirmação de que Jesus tem 
razão em tudo: em prometer-nos vida 
para além da morte e perdão para 
além dos pecados.
(Papa Francisco)

APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“O DESENHO DA CAPELA 
DE NOSSA SENHORA DA APARECIDA”
Na sexta-feira, às 18h, é apresentado, online, 
— Zoom e página de Facebook da Basílica 
dos Congregados — o livro “O Desenho da 
Capela de Nossa Senhora da Aparecida”. O 
livro resulta de um trabalho de investigação 
conjunto da Prof. Elfrida Ralha, o Arq. João 
Cabeleira, a professora Ângela Lopes e da 
doutoranda Gisela Gomes, à capela privada 
dos padres oratorianos, que se encontra no 
andar superior anexo à basílica. Apresentam a 
obra o Prof. Henrique Leitão, Físico, Historiador 
da Ciência e Prémio Pessoa 2014, que fará uma 
conferência sobre “As razões da fé e a fé na 
razão”, e o jornalista da TVI e investigador em 
Ciências das Religiões, Joaquim Franco. 
Se quiser participar na conferência Zoom, 
solicite as credenciais de acesso enviando 
um pedido para congregados@arquidiocese-
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.

SÁBADO SANTO
Às 21h30 inicia a Vigília Pascal. 
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DOMINGO DE PÁSCOA
Eucaristias nos horários habituais: 9h; 10h30, 
12h. 
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