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ANO C
PÁSCOA

PRIMEIRO DOMINGO

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

Colossenses 3, 1-4
João 20, 1-9

PERGUNTA 
DA SEMANA

Já descobri que 
a eucaristia é 

a fonte viva do 
amor?

Anúncio da Boa Nova! Eis o fim 
dos dias da Paixão. Jesus Cristo foi 
ressuscitado: «Deus ressuscitou-O». 
Doravante, «quem acredita n’Ele 
recebe pelo seu nome a remissão 
dos pecados». Sigamos o caminho do 
primeiro discípulo: «Viu e acreditou». 
Esta é a boa notícia: somos homens e 
mulheres ressuscitados. O batismo e 
a eucaristia tornam-nos participantes 
da vida nova da Páscoa. «Dai graças 
ao Senhor, porque Ele é bom, porque é 
eterna a sua misericórdia». Podemos 
dirigir o coração para os Céus: «aspirai 
às coisas do alto [...]. Afeiçoai-vos às 
coisas do alto e não às da terra». Ao 
saborear esta alegria pascal, abrimos 
à palavra todo o nosso ser, e, como 
discípulos missionários, assumimos a 
missão de anunciar a todos: Aleluia! 
Jesus Cristo ressuscitou!

A experiência pascal é comunitária, 
nunca apenas individual. Por isso, o 
anúncio pascal, que também se faz de 
casa de casa, em família, impele-nos 
a festejar a fé a partir da comunidade, 
o ‘nós’ eclesial. Esta espiritualidade 
do ‘nós’ remete-nos para dois 
acontecimentos: a caminhada 
sinodal em curso na Igreja Católica e 
a novidade da terceira edição típica, 
em português, do Missal Romano. 
Nesta ‘série’ pascal vamos apresentar 
algumas das mudanças introduzidas 
na eucaristia em português. É uma 
oportunidade para recuperar a beleza 
da espiritualidade da comunhão. 
Celebrar a Páscoa é também 
a possibilidade de fazermos da 
eucaristia o coração da vida. Vamos 
aprender a aspirar às coisas do alto!

“Aspirai às coisas “Aspirai às coisas 
do alto”do alto”

‘Celebrar e viver melhor 
a eucaristia’, nova ‘série’ 
em laboratoriodafe.pt

Coração 
da vida
Somos fruto da Páscoa, porque fomos 
mergulhados nas águas do batismo, 
porque estamos confirmados pelo 
dom espiritual mais sublime, e 
temos acesso a todos os demais 
sacramentos, sobretudo porque 
somos alimentados pela eucaristia, 
a presença viva do Ressuscitado. A 
experiência sacramental é sempre 
uma realidade pascal. Dizia São Leão 
Magno: «O que no nosso Redentor 
era visível, passou para os seus 
sacramentos».
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Comunidade Paroquial de
Santo Adrião de Padim da Graça

Celebrar Recordar Viver

 A VidA 
d
nA GrAçA
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Segunda, 18/abril > 20h30/Cap.Sra da graça
30º dia de Manuel da Rocha e Silva m.c. 

Confraria de Ns Sra da Graça; Pais e 
padrinhos de Maria Augusta Gonçal-
ves Dias; Ermelinda Coelho Correia, 
pais e irmãos m.c. afilhada Ermelinda

Terça, 19/abril > 20h30/Cap. Sra da graça
Em honra de Ns Senhora da Graça; 

Francisco Esteves, m.c. afilhado
QuarTa, 20/abril > 20h30/Cap. Sra da graça
Joaquina Ferreira Mota e marido m.c. fa-

mília; Carlos Alberto Calheiros Pereira 
Oliveira m.c. esposa; António Dias da 
Costa, esposa e filha m.c. filha Cândida; 
Anacleto Lopes Surrador m.c. netos; 
Glória Gomes Fernandes, marido, filho 
e genro m.c. filho Francisco

QuinTa, 21/abril > 20h30/Cap. Sra da graça
Armindo Pinto esposa m.c. Felicidade 

Pinto; Pais e Avós de Lídia Correia; 
Narciso Gonçalves Martins m.c. esposa

SexTa, 22/abril > 20h30/Cap. Sra da graça
Joaquim Gomes Correia, pais e cunhado 

m.c. irmã Ermelinda; Maria de Lurdes da 
Silva Gomes m.c. família; Carlos Alberto 
Sousa Monteiro, m.c sobrinha Helena

SÁBADO, 23 /ABril > 19h / CAp. SrA DO Ó

SÁbadO, 23/abril > 20h/igreJa p. graça
Irmãos vivos e falecidos da Confraria de 

Ns Senhora da Graça; Manuel Joaquim 
Ribeiro Costa m.c. esposa e filhas; 
Rosa Marques e Arlinda Gomes da 
Silva m.c. marido; Luciano Gonçalves 
Dias e esposa, Manuel Dias Correia e 
esposa m.c. Liliana Correia; Domingos 
José Santos Alves e família m.c. esposa; 
João Vieira da Costa e esposa m.c. filha; 
Domingos Alves Dias m.c. esposa; 
Maria Madalena Dantas da Mota m.c. 
marido, filhas e genros; José Joaquim 
Gomes Soares m.c. esposa; Olívia 
Gomes, marido e genro m.c. filha Rosa

II DOMINGO DE PÁSCOA 
- DOmingO DA DivinA miSeriCórDiA - 
DOMiNGO, 24 / ABril > 10h30 / MOSteirO

dominai a terra”, Gn 1, 28) somos con-
criadores deste mundo, ou seja, não nos 
conformamos com ele, mas procuramos 
fazer dele uma casa para todos, onde 
todos querem e gostam de estar, onde 
todos se sentem irmãos. Desta forma, 
estamos a tomar parte na vida que nos 
foi dada, para que a vida continue a ser 
dom, continue a acontecer na terra e 
no Céu. A Páscoa traz-nos este envol-
vimento na defesa da vida.

ORAÇÃO NA VISITA PASCAL [eM CADA CASA]
A cruz é colocada no centro dos presentes e 

todos são convidados a fixar nela o seu olhar.
[Presidente] Paz a esta casa e a todos 

os que nela habitam!
[Todos] Aleluia, Aleluia!
Todos fazem uma inclinação à cruz, enquanto 

o presidente faz a aspersão com água benta, 
cada pessoa faz sinal da cruz sobre si.

[Leitor] Escutai, irmãos, o anúncio do 
Evangelho da Esperança segundo São 
Marcos: O Anjo disse às mulheres:  “Não 
vos assusteis! Buscais a Jesus de Nazaré, o 
Crucificado? Ressuscitou; não está aqui.”

[Presidente] Aclamemos Cristo 
Ressuscitado, dizendo: 

 Glória ao Ressuscitado! Aleluia!
[Leitor] Maria Madalena foi de 

manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro 
e viu a pedra retirada do sepulcro.

[Todos] Glória ao Ressuscitado! Aleluia!
[Leitor] Dois homens com vestes 

resplandecentes anunciam; “Não está 
aqui: ressuscitou!”

[Todos] Glória ao Ressuscitado! Aleluia!
[Leitor] Jesus diz-nos hoje: “Não temais. 

Ide anunciar aos meus irmãos que 
partam para a Galileia. Lá me verão.”

[Todos] Glória ao Ressuscitado! Aleluia!
[Presidente] Oremos. (Silêncio)
Senhor Jesus Cristo, ao contemplar a Tua 

cruz, reconhecemos que somos amados.
 Pela Tua vida e ressurreição, acolhe e 

abençoa esta e todas as famílias, faz-nos 
próximos uns dos outros, concede o 
dom da paz aos nossos dias, mostra-nos 
como caminhar juntos e envia-nos a 
semear gestos de amor. Tu que és Deus 
com o Pai na unidade do Espírito Santo.

[Todos] Ámen. Aleluia, Aleluia!

FeStA em HOnrA De nS. SrA DA grAçA

dOMingO, 24/abril > 11h/Cap. Sra da graça

Eucaristia solene em honra de Nossa 
Senhora da Graça, presidida pelo Sr. 
Arcebispo Primaz de Braga, Dom 
José Cordeiro, e transmitida pela TVI, 
seguindo-se a tradicional e festiva 
procissão dos Rosários

leiTOreS
dia 23 / abril [iGrejA]

Introdução - Rosa
1ª Leitura - Glorinha
2ª Leitura - José Manuel
Or. Universal - Sameiro

dia 24 / abril [CApelA]
Leitores - designados 

AVISO
A Confraria de Nossa Senhora da Graça 

pede para informar que na próxima 
semana, a seguir à Eucaristia das 20h30, 
irá realizar na capela duas sessões de 
esclarecimento sobre as obras, nos 
seguintes dias: 18 de abril, 2ªfeira > 
Para os representantes das instituições 
existentes em Padim da Graça; 19 de 
abril, 3ª feira > Para o público em geral.

Lembra ainda a todas as associações 
e demais participantes habituais nas 
Procissões de Velas e dos Rosários que 
deverão comparecer atempadamente 
aos locais de partida das mesmas, de 
modo a evitar constrangimentos de 
última hora. A todos, desde já, agra-
decemos a participação e colaboração.

CAMINHADA PASCAL - DOMiNGO De pÁSCOA 
MiSSãO eM pONtO - TOMar parTe na Vida

Tomar parte na vida é assumir que a 
nossa vida tem um propósito. Não 
existimos para o nada. Não temos um 
fim, mas sim uma finalidade. Fomos 
criados para viver em harmonia uns 
com os outros, com a natureza e com o 
próprio Criador. Não somos meros ex-
pectadores, que apreciam o que se passa 
no palco da existência. Pelo contrário, 
tomamos parte, isto é, vivemos e damos 
vida, fazemos com que a vida encontre 
o seu sentido, o seu horizonte, a sua 
plenitude. Na linguagem do Géneses, 
(“crescei e multiplicai-vos, enchei e 

SAntA, Feliz e FeCunDA PÁSCOA 
viviDA em FAmíliA e COmuniDADe

Pe Francisco Marcelino
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