
Celebramos a Páscoa, acontecimento
que ecoa ao longo dos cinquenta
dias do itinerário pascal. É tempo
de alegria, mas os textos também
recordam as ameaças sofridas pelos
Apóstolos. Não têm medo de ser
acusados e torturados por causa
da proclamação da ressurreição de
Jesus Cristo: «somos testemunhas».
Não se deixam intimidar; e continuam
a bendizer o dom da salvação: «Eu vos
louvarei, Senhor, porque me salvaste».
Esta grande ação de graças continua
nos Céus e é acompanhada pelo
Universo. Todos aclamam: «Àquele
que está sentado no trono e ao
Cordeiro o louvor e a honra, a glória
e o poder pelos séculos dos séculos».
É a visão plena da missão confiada à
Igreja pelo Ressuscitado: «Apascenta
as minhas ovelhas».

A decisão de seguir em frente
renovado pelo amor: eis o quinto e
último passo. «Propor emenda com
a sua graça», diz Santo Inácio, é o
propulsor do crescimento espiritual.
Olho para diante, para a renovação, e
projeto a graça dos passos anteriores
sobre esse novo tempo. Este exercício
permite que o passado (do primeiro
ao quarto passo) ilumine o futuro
(quinto passo). Certo de chegar à
autêntica ‘páscoa’. Podem até ser
decisões aparentemente pequenas,
mas com enorme potencial, como
uma palavra de alento ou um gesto
de gratidão. A prática quotidiana da
oração do exame fortalece a decisão
de seguir em frente por entre as
complexidades da vida com uma paz
e confiança cada vez mais profundas.
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PALAVRA DE DEUS
LEITURA I ATOS 5, 27B-32.40B-41
SALMO RESPONSORIAL  SALMO 29 (30)

LEITURA II APOCALIPSE 5, 11-14
EVANGELHO JOÃO 21, 1-19

        BEM SABIAM QUEBEM SABIAM QUE
ERA O SENHOR ”ERA O SENHOR ”

III DOMINGO DA PÁSCOA 
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CELEBRAÇÕES

Terça-feira, dia 03 de Maio, 17h 
Associados falecidos do Sagrado coração de Jesus e Maria

Sábado, dia 07 de Maio, 18h
Manuel Joaquim Fernandes, mc. esposa e filhos 
Maria da Conceição Soares, Bernardino Freitas Soares, pais e avós de Maria 

das Dores Soares 
Joaquim Carvalho Sousa, irmão, pais e Sogros, mc. esposa e filhos 
Maria Cândida Sousa Costa, pais e dogros, mc. marido e filhos

Domingo, dia 08 de Maio, 9h
Povo
300 dia de Lucinda Machado, mc. filhos 
Pais, irmãos e tia de Isaura Gonçalves   

AVISOS

MÊS DE MAIO, MÊS DE MARIA
De segunda a sexta, às 21h, na Igreja Paroquial, teremos a recitação do terço 
preparada por um grupo ou movimento da nossa comunidade.

Segunda-Feira

Coral Sénior

Terça-Feira

CNE

Quarta-Feira

Legião de Maria

Quinta-Feira

Coral Juvenil

Sexta-Feira

Catequese

JUNTA DE FREGUESIA
A Junta de Freguesia de Fornelos informa o novo horário de funcionamento para 
o mês de maio:

Manhã
Todos os dias  das 8h 30 ás 11h. 

Tarde
Segundas, quartas e quintas das 14h15 
às 17h. 

Terças e sextas encerrado


