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Mensagem de saudação

São os três dias maiores da vida cristã: diante de nós abre-se, com toda 
a transparência o amor de Deus. Da mesa do banquete (Última Ceia) 
passamos para a crueldade da Cruz (Paixão), mergulhando no silêncio e 
nas trevas da morte; mas o amor vence, a Luz volta a brilhar, a Palavra 
faz-se ouvir, a água jorra da fonte renovada e Deus abre-nos as portas da 
vida que, sendo passagem nesta terra, se torna eterna no amor de Deus,

P. Mário Campos

Na Quinta feira santa (ceia do senhor)

Leituras: Êxodo 12, 1-14; salmo 115 (116); 1coríntios 
11, 23-26; João 13, 1-15.
“Se Eu, que sou Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também 
vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo 
para que, assim como Eu fiz, o façais vós também”.

Na sexta feira santa (Paixão do senhor)

Leituras: Isaías 52,13 – 53,12; salmo 30 (31); Hebreus 4,14 – 5,9; João 
18,1 – 19,42
“Jesus disse: «Tudo está consumado». E, inclinando a cabeça, expirou.”

No sábado à noite (Vigília da ressurreição)

Leituras: Gen 1,1 2,2; salmo 103 (104); Gen 22, 1-18; salmo 15 (16); 
Êxodo 14,1 – 15,18; Isaías 54, 5-14; salmo 29 (30); Isaias 55, 1-11; 
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FesTa No luGar da GraNJa NoVa
 

No próximo domingo, dia 24, celebramos a Festa no Lugar de Granja Nova. 
a missa da festa será às 15h00.

celebração da Páscoa Nos luGares
 

A seguir à Páscoa, o pároco irá celebrar a Missa das Boas Festas de Páscoa 
nos vários lugares: 

A celebração será às 20h30 seguida de convívio.

cumeira: dia 18 de abril, 2ª feira. // Peso: dia 19 de abril, 3ª feira. // casal da 
coita: dia 21 de abril, 5ª feira. // casal da Marinha: dia 22 de abril, 6ª feira. 
// relvas: dia 26 de abril, 3ª feira. // Mata de Porto Mouro: dia 27 de abril, 4ª 
feira. // Portela: dia 28 de abril, 5ª feira. // Quinta da Ferraria: dia 3 de maio, 
3ª feira. // casal das Freiras: dia 4 de maio, 4ª feira. // casal do rio: dia 6 de 
maio 6ª feira.

Para conversar em família e com os amigos:

1. Qual das leituras destes dias te inspira mais? Porquê?
2. Que significado tem para ti a ressurreição? 
3. Quais os sinais de vida que queres partilhar com os outros?

Proposta da semana: 

Semana da “boa Nova”. Todos os dias repetimos na nossa oração e parti-
lhamos com os outros a mensagem da Páscoa: “Aleluia! Cristo ressuscitou!



Isaías 12, 2-6; baruc 3,9 – 4,4; salmo 18 (19); ezequiel 36, 16-28; 
salmo 41 (42); romanos 6, 3-11; lucas 24, 1-12.
“Porque procurais entre os mortos Aquele que está vivo? Não está aqui: 
ressuscitou!”

No domingo de Páscoa

Leituras: actos 10, 34-43; salmo 117 (118); colossenses 3, 1-4; João 
20, 1-9.
“Se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto… afeiçoai-vos 
às coisas do alto não às da terra”

Refletindo com o Papa

“Na madrugada do Domingo de Páscoa, as mulheres vão ao túmulo levan-
do os aromas, mas temem que a viagem seja inútil, porque uma grande pedra 
bloqueia a entrada do sepulcro. O caminho daquelas mulheres é também 
o nosso caminho; lembra o caminho da salvação que voltamos a percorrer 
nesta Páscoa. Às vezes parece que tudo se vai estilhaçar contra uma pedra: 
a beleza da criação contra o drama do pecado; a libertação da escravatura 
contra a infidelidade à Aliança; as promessas dos profetas contra a triste 
indiferença do povo. O mesmo se passa na história da Igreja e na história 
de cada um de nós: parece que os passos dados nunca levam à meta. E 
assim pode insinuar-se a ideia de que a frustração seja a obscura lei da vida.

Hoje, porém, descobrimos que o nosso caminho não é feito em vão, que 
não esbarra contra uma pedra tumular. Uma frase incita as mulheres e muda 
a história: «Porque buscais entre os mortos Aquele que está vivo?»; porque 
pensais que tudo seja inútil, que ninguém possa remover as vossas pedras? 

Porque cedeis à resignação ou ao fracasso? A Páscoa, irmãos e irmãs, é a 
festa da remoção das pedras. Deus remove as pedras mais duras, contra as 
quais vão embater esperanças e expectativas: a morte, o pecado, o medo, 
o mundanismo. A história humana não acaba frente a uma pedra sepulcral, 
já que hoje mesmo descobre a pedra viva: Jesus ressuscitado. Como Igre-
ja, estamos fundados sobre Ele e, mesmo quando desfalecemos, mesmo 
quando somos tentados a julgar tudo a partir dos nossos fracassos, Ele vem 
fazer novas todas as coisas, inverter as nossas deceções. Nesta noite, cada 
um é chamado a encontrar, no Vivente, Aquele que remove do coração as 
pedras mais pesadas. Perguntemo-nos, antes de mais nada: qual a minha 
pedra a ser removida? Como se chama essa pedra?

Muitas vezes, a esperança é obstruída pela pedra da falta de confiança. 
Quando se dá espaço à ideia de que tudo corre mal e que sempre vai de 
mal a pior, resignados, chegamos a crer que a morte seja mais forte que 
a vida e tornamo-nos cínicos e sarcásticos, portadores de um desânimo 
doentio. Pedra sobre pedra, construímos dentro de nós um monumento à 
insatisfação, o sepulcro da esperança. Lamentamo-nos da vida, tornamos 
a vida dependente das lamentações e espiritualmente doente. Insinua-se, 
assim, um espécie de psicologia do sepulcro: tudo termina sem esperança 
de vida e de alegria. Mas eis que surge a pergunta desafiadora da Páscoa: 
«Porque buscais entre os mortos Aquele que está vivo?» O Senhor não habita 
na resignação. Ressuscitou! Não adianta procurá-Lo onde Ele não está: Ele 
não é o Deus dos mortos, mas dos vivos! Não sepultes a esperança!

Há também a pedra do pecado. O pecado seduz, promete coisas fáceis 
e prontas. Bem estar e sucesso, mas depois deixa lá dentro solidão e morte. 
Pecamos quando procuramos a vida nas coisas que passam. (…) Aos lam-
pejos cintilantes do dinheiro, da carreira, do orgulho e do prazer, a Páscoa 
antepõe-nos Jesus, a Luz verdadeira. É preciso dizer às vaidades mundanas 
que não é para elas que vives, mas sim para o Senhor da vida! (…) 

Queridos irmãos e irmãs, na vida demos o lugar central ao Deus vivo, ao 
Vivente. Peçamos a graça de não nos deixarmos levar pela corrente, pelo 
mar dos problemas; a graça de não nos estilhaçarmos contra as pedras do 
pecado e os rochedos da desconfiança  e do medo. Procuremo-Lo a Ele, 
deixemo-nos ser procurados por Ele, procuremo-Lo em tudo e antes de tudo. 
E, com Ele, ressuscitaremos!”

(De uma homilia do Papa numa Vigília Pascal).


