



No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a 
pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com o discípulo predilecto 
de Jesus e disse-lhes: «Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde O puseram». Pedro 
partiu com o outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro 
discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. 
Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão 
Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha estado 
sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou também o outro 
discípulo que chegara primeiro ao sepulcro: viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham enten-
dido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. 

A ressurreição de Jesus prova precisamente que a vida plena, a vida total, a libertação plena, a transfi-
guração total da nossa realidade e das nossas capacidades passam pelo amor que se dá, com radicalidade, 
até às últimas consequências. Tenho consciência disso? É nessa direcção que conduzo a caminhada da 
minha vida? 
Pela fé, pela esperança, pelo seguimento de Cristo e pelos sacramentos, a semente da ressurreição (o pró-
prio Jesus) é depositado na realidade do homem/corpo. Revestidos de Cristo, somos nova criatura: esta-
mos, portanto, a ressuscitar, até atingirmos a plenitude, a maturação plena, a vida total (quando ultra-
passarmos a barreira da morte física). Aqui começa, pois, a nova humanidade. | in site dos Dehonianos 
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Páscoa é Páscoa. Simplesmente. 
Sem IVA nem adjectivo pascal. 
Páscoa é lua cheia, inconsútil, inteira. 
Sementeira de luz na nossa eira. 
Deixa-a viver, crescer, iluminar. 
Afaga-lhe a voz e o olhar. 
Não lhe metas pás, não lhe deites cal. 
Não lhe faças mal. 
Não são notas enlatadas, brasas apagadas. 
É música nova, lume vivo e integral. 
Não é paragem, mas passagem. 
Aragem a ferver e a gravar em ponto cruz 
a mensagem que arde no coração dos dois de Emaús. 
A Páscoa é Jesus. 
D. António Couto 

SUSTENTO FINANCEIRO DA PARÓQUIA

Para além do que é partilhado no ofertório das Eucaristia, pode contribuir: 
1. Entregando a sua doação no cartório paroquial. 
2. Colocando a sua oferta, num envelope, na caixa de correio (junto da porta 28). 
3. Transferência bancária: IBAN/paróquia: PT50 0007 0224 0000 5190 0021  0. 
4. Por Multibanco / MBway / Transferência bancária, em http://ofertas.patriarcado-lisboa.pt/

FALTAM 67 SEMANAS 

LEITURAS | DOMINGO DE PÁSCOA | Ano C 

• 1ª LEITURA: Act 10,34.37-43 
• SALMO: 117 (118) 
    REF: Este é o dia que o Senhor fez: exultemos e cantemos de alegria. 

• 2ª LEITURA: Col 3,1-4 
• EVANGELHO: Jo 20,1-9
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