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mensagem de saudação

«É o Senhor!» A Páscoa traz-nos uma mensagem clara e consistente. A 
exclamação do Apóstolo João quando viu e reconheceu Jesus ressus-
citado que vinha ao encontro deles é sinal dessa transparência: não há 
mais dúvidas, Ele ressuscitou. Esta é a mensagem que nos alegra hoje: 
É o Senhor!
Também celebramos o dia da Mãe. Agradecemos a todas as mães pela 
vida, pela sabedoria e pelo amor que recebemos.

P. Mário Campos

a Palavra deste Domingo 

1ª Leitura: Actos 5, 27-41
“Nós somos testemunhas destes factos, nós e o Espí-
rito Santo”.

salmo 29 (30) Eu vos louvarei, Senhor, porque me 
salvastes!

“Senhor, sede Vós o meu auxílio”.

2ª Leitura: Apocalipse 5, 11-14
“Digno é o Cordeiro que foi imolado de receber o poder e a riqueza, a 
sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor»”.

evangelho: João 21, 1-19
“Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lho, fazendo o mesmo com os 
peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discí-
pulos depois de ter ressuscitado dos mortos”.http://paroquiasantacatarina.webnode.com.pt/  |  Facebook: Paróquia de Santa Catarina

Contacto do pároco P. Mário Campos: 969201984 | paroquiasantacatarina@hotmail.com

missas nas caPeLas

ceLebração Da Páscoa nos Lugares
 

A celebração da missa será às 20h30 seguida, se possível, de um convívio.

Quinta da Ferraria: dia 3 de maio, 3ª feira. // casal do rio: dia 6 de maio 6ª 
feira.// casal das Freiras: dia 10 de maio, 3ª feira. // santa catarina: dia 13 
de Maio, 6ª feira

Liga intensiFicaDora Da acção missionária
 

A LIAM terá neste domingo, dia 1, às 16h00, a sua reunião mensal. Será numa 
das salas da Igreja paroquial. Às 17h00 haverá a recitação do terço para iniciar 
o mês de Maio. 

activiDaDe esPeciaL Da cateQuese - WorkshoP
 

Este ano a Paróquia de Santa Catarina vai organizar o terço vivo com a 
participação de outras paróquias da Vigararia de Caldas Peniche. Assim, no 
próximo sábado, dia 7, convidamos todos os que frequentam a catequese a 
passarem pelo centro Pastoral entre as 15h00 e as 17h00 para poderem 
fazer a sua própria dezena do terço. Os catequistas estarão lá para ajudar e 
haverá vários materiais disponíveis. Cada um também pode trazer os seus 
próprios materiais (cordões, missangas, sementes…).

Cristo? Esta semana, se a ocasião se apresentar, com que palavra e com 
que acção vou manifestar o meu compromisso de baptizado? «Pedro, tu 
amas-Me verdadeiramente?» Crer é verdadeiramente uma história de amor 
no quotidiano!



Refletindo sobre a Palavra de hoje

Apresento três pistas de reflexão e um pequeno pensamento do nosso 
Papa para entendermos melhor a Palavra de Deus proposta na Liturgia de 
hoje:

- É necessário e urgente insistirmos no anúncio do Evangelho. Ao início 
era uma novidade; hoje é, para muitos, palavra esquecida, morta. Vivemos 
num país com claras tradições cristãs; a nossa paróquia tem muitos sinais de 
vida cristã; a grande maioria da população é baptizada… e, mesmo assim, 
que sabemos de Jesus Cristo? Que prática religiosa temos? Que preocu-
pação temos em manter viva a nossa fé? Qual o nosso interesse na vida 
paroquial?... A primeira leitura relata-nos como os Apóstolos eram incansá-
veis em dar um verdadeiro testemunho de fé: pela oração, pela pregação, 
pelo testemunho de caridade, pela própria vida comunitária. Neste terceiro 
domingo da Páscoa a primeira Leitura convoca-nos a despertar para uma 
maior coerência com a fé que proclamamos: vamos permanecer calados, 
quietos e envergonhados? Ou vamos ser “nós e o Espírito Santo” para que 
toda a nossa paróquia se torne mais viva e participativa?

- S. João, na passagem do Apocalipse que escutámos hoje, eleva-nos, 
partilha a sua contemplação do Céu e da Terra unidos a louvar o Deus Om-
nipotente! Somos uma Igreja Una, Universal, Peregrina, não só sem fron-
teiras terrestes mas sem sequer quaisquer barreiras diante do eterno. Deus 
chama-nos a crescer à sua medida, isto é, sem medida, porque o amor não 
tem limites. Com a sua morte e Ressurreição, Cristo restitui-nos a liberdade 
e a dignidade originais de sermos filhos amados de Deus. A cruz da morte 
torna-se árvore de vida; somos mesmo chamados à vida plena. Por isso 
cantamos bem alto: Aleluia!

- «Rapazes, tendes alguma coisa para comer?» É o nosso Deus, sempre 
pronto a surpreender-nos! Ressuscitado, vai ao encontro dos Apóstolos, 
anima-os, orienta-os para o lugar da abundância, e partilha com eles a ver-
dadeira vida. É o mesmo Jesus, hoje, a animar-nos no trabalho, na escola, na 
alegria como na tristeza, na doença, no sofrimento, e em qualquer situação, a 
partilhar da nossa história de sucessos e fracassos, de pecado e de virtudes, 
e desejoso de sentar-Se à mesa connosco, de ser Ele a alimentar-nos. É esse 
o sentido da Páscoa, da Passagem: Deus entra na nossa história, faz história 
connosco, redime-nos, faz-nos descobrir de novo que Ele «É o Senhor»!

Há uns anos atrás, na Bulgária, o Papa Francisco recordava: “Na Páscoa, 
todos nos saudamos dizendo: ‘Cristo ressuscitou! Aleluia!’ Estas palavras 
expressam a grande alegria pela vitória de Jesus Cristo sobre o mal, sobre 
a morte. São uma afirmação e o testemunho d coração da nossa fé: Cristo 
vive! Tudo o que Ele toca, torna-se novo, enche-se de vida. Sim, Ele vive e 
quer-te vivo! Está em ti, está contigo e jamais te deixa! Ele caminha contigo. 
Por mais que te queiras afastar, junto de ti está o Ressuscitado, que conti-
nuamente te chama, espera por ti para recomeçar. Jesus nunca tem medo 
de recomeçar: dá-nos sempre a mão para recomeçar, para nos levantar e 
recomeçar. Quando te sentires envelhecido pela tristeza – a tristeza enve-
lhece! - , pelos rancores, os medos, as dúvidas e os fracassos Ele está lá 
para te devolver a força e a esperança, para caminhar contigo!” (Palavras 
do Papa em Sofia, Bulgária, a 5 de Maio de 2019).

Para conversar em família e com os amigos:

1. Qual das leituras deste domingo te inspira mais? Porquê?
2. Que força tem na tua vida a expressão «nós e o Espírito Santo»? 
3. A Páscoa rompe com a morte, a tristeza, o desânimo. Como pode a res-
surreição de Cristo ajudar-nos nos momentos mais difíceis?

Proposta da semana: 

Semana do “ânimo”. A cada coisa menos boa que aconteça ou perante 
alguma tarefa mais difícil proponho um acto de fé, o reconhecimento da 
presença de Deus na nossa vida, para sermos mais fortes e animados.

Palavra para o caminho

Manifestar a minha fé de baptizado… Crer em Jesus ressuscitado implica 
testemunhá-l’O. Isso era verdade há 2000 anos. Ainda hoje continua a ser 
verdade… No concreto da minha vida quotidiana: família, trabalho, escola, 
escritório, fábrica, bairro… o que ouso arriscar em nome da minha fé em 


