
 

 

N 
o Evangelho do III Domingo do Tem-

po Pascal, Jesus Cristo chega e apre-

senta-se dizendo: “A paz esteja con-

vosco”. Este é um dos sinais do Ressuscitado, 

aquele que traz a paz. Mas esta paz de Jesus 

Cristo é uma paz muito diferente daquela que 

muitas vezes falamos e ouvimos                 

falar. Muitas vezes dizemos que 

queremos a paz do sossego, a 

paz da não guerra. Não é 

essa a paz de Cristo. A paz 

de Cristo é a paz do de-

sassossego, é a paz que 

nos agita. A semelhan-

ça entre esta paz e 

qualquer imagem que 

possamos fazer é a 

de um copo muito 

pequenino a tentar 

encher-se de uma 

fonte que corre muito. 

É impossível encher-

mos sem que transbor-

de, sem que chegue aos outros. E, 

por isso, a paz é agitação, é a paz 

que faz ir ter com os outros. 

Mas também ouvimos nesta passagem do 

Evangelho, que o coração dos apóstolos ficou 

perturbado. O que é que perturba o nosso co-

ração? O que é que nos tira a paz? O que é 

que não nos deixa ter esta presença de Cristo 

em nós?  

Cristo Ressuscitado traz-nos a paz porque 

ressuscitou e é essa a razão da nossa paz. 

Haja o que houver aquele que esteve suspen-

so no madeiro da cruz, aquele que morreu, 

que foi sepultado, ressuscitou. E, por isso, 

podem existir problemas… Chatices... E exis-

tem tantas. Pode a vida não nos correr como 

estávamos à espera que corresse…. Pode o 

trabalho não ser aquele que nós queríamos 

agora... Cristo ressuscitou! E 

quando comparado com isso 

não há nada, de facto, que 

nos possa perturbar o co-

ração, como Jesus diz 

aos Seus apóstolos. 

Levar a paz aos outros é, 

por isso, levar-lhes Cris-

to. E levar Cristo Ressus-

citado aos outros é levar 

serenidade, é levar ale-

gria, é levar a salvação 

que descobrimos e quere-

mos partilhar. 

 

Atreve-te a partilhar a tua fé!  

Atreve-te a partilhar a paz que 

rece- bes  

de Cristo Ressuscitado! 

Pe.  Leonel Cunha         
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NÃO TENHAS MEDO!  
CRISTO RESSUSCITOU ! 

Exortação apostólica Amoris Laetitia 
(Alegria do Amor) sobre a beleza e a ale-

gria do amor familiar.  

 

Capítulo 3: O olhar fixo em Jesus: a vocação 

da família (nºs 58-88) 

Neste capítulo, Francisco evoca a vida e os 

ensinamentos de Jesus e como estão relacio-

nados com a família. O papa também descre-

ve o que está escrito sobre a família em docu-

mentos da Igreja, especialmente no Vaticano 

II e em recentes papados. 

 

O nosso ensinamento sobre o matrimónio e a 

família não pode deixar de se inspirar e trans-

figurar à luz deste anúncio de amor e ternura, 

se não quiser tornar-se mera defesa duma 

doutrina fria e sem vida. Com efeito, o próprio 

mistério da família cristã só se pode compre-

ender plenamente à luz do amor infinito do 

Pai, que se manifestou em Cristo entregue até 

ao fim e vivo entre nós. Por isso, quero con-

templar Cristo vivo que está presente em tan-

tas histórias de amor e invocar o fogo do Espí-

rito sobre todas as famílias do mundo. 

ABRIL EM FAMÍLIA (3) 

1. Considera que os ensinamentos de Jesus 

sobre a família são esperançosos, inspira-

dores, repletos de amor e ternura (58-66)? 

2. A linguagem dos documentos da Igreja 

comunica consigo (67-75)? O que é que lhe 

faz sentido ou o toca? O que é que é abstra-

to, aborrecido ou ininteligível? O que é que 

levanta objeções (58-66)? 

3. Qual a sua opinião sobre a maneira como 

Francisco fala sobre «situações imperfei-

tas» e as «sementes do Verbo» noutras cul-

turas (76-79)? 

4. Qual a sua opinião sobre a maneira como 

o papa escreve acerca da transmissão da 

vida e a educação as crianças (80-85)? So-

bre estes temas há mais questões nos capí-

tulos cinco e seis. 

5. Tem experimentado a Igreja como 

«família de famílias» (87-88)? 

 

https://www.snpcultura.org/ (Fr. Thomas Reese, SJ, 

In The National Catholic Reporter; Trad./adapt.: Rui 

Jorge Martins) 



 

 

 

DIVERSIFICA A CARIDADE 

HISTÓRIA DO DIA  

Lê e medita Lucas 24, 35-48. «A paz esteja 

convosco» 

DICA  

Introdução à Liturgia da Palavra 

A Liturgia da Palavra convida-nos a acolher 

com confiança a presença do Senhor Ressus-

citado no meio de nós, como outrora aos seus 

discípulos. E lança-nos o desafio de seguir-

mos o exemplo da primeira comunidade cris-

tã, Igreja, pois uma comunidade viva, cuida e 

acompanha todos os seus membros, pela 

oração e pela partilha. 

LIVRO  

Ler o livro de Henri Madelin, “Quando a carida-

de se faz política”, publicado pela Editora AO. 

 

 

 

III DOMINGO  
DE PÁSCOA  

TLin[formativo] 

PESQUISA DA APP  

Ver o filme “Já não sou eu quem vive” 

 

 

TRUQUE DA APP  

Símbolo: abrir a APP da Caridade e encon-

trar o peixe, cuja origem etimológica do gre-

go é ICTHUS, que constitui o anagrama de 

“Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador”. O 

peixe é, por isso, sinal e símbolo do cristão, 

daquele que se identifica e vive em Jesus 

Cristo. 

 

SEMANA DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES: a 

Igreja em Portugal celebra entre os dias 18 e 25 de 

Abril a Semana de Oração pelas Vocações, subordi-

nada ao tema "São José: o sonho da vocação". Para 

uma melhor vivência desta semana, pode aceder a 

vários subsídios (catequeses, vídeos com vários 

testemunhos vocacionais, músicas, 

esquemas de orações) a partir daqui:  

 

ORAÇÃO DA SEMANA DAS VOCAÇÕES 
Senhor Jesus, por quem José abraçou  

sonhos maiores que os medos, 

peço-Te uma capacidade de sonhar  

como a de José e de Maria.   

Ensina-me a sonhar livremente,  

confiado apenas nos sonhos do Pai. 

Vence em mim as inseguranças e bloqueios 

que me impeçam de abraçar os sonhos  

que nascem do coração de Deus.  

Concede à Tua Igreja corações disponíveis  

para viver um sonho que é maior que nós. 

Ensina-me, Senhor Jesus,  

a fazer meus os sonhos que são Teus. 

São José, homem capaz de sonhar a vocação, rogai por nós. 

 

Páscoa 

Contactos 

Largo Domingos Leite de Castro — Costa — 4810-011 GUIMARÃES                                    Tel. 253 412 475  

www.paroquiadacosta.pt             geral@paroquiadacosta.pt             www.facebook.com/ParoquiaDaCosta 

Eucaristias 

SEMANA de 19  a 25 de Abril de 2021 

Senhor Jesus, há tanta gente que Te procura à pressa e Te quer ver. Mas quando dizem que Te querem ver, 

não é para Te conhecer. É o teu rosto, a cor dos teus olhos e cabelos, a tez da tua pele,  

a tua forma de vestir que os atrai e contagia. Querem ver-te como se fosse numa fotografia. 

Mas Tu, Senhor Jesus Ressuscitado, quando Te dás a conhecer a nós, não mostras o rosto,  

uma fotografia, o cartão de cidadão. Se fosse assim, mal seria que os teus amigos Te não reconhecessem. 

E o facto é que, quando surges no meio deles, não Te reconhecem.  

E em vez do rosto, são, afinal, as mãos e o lado, ou as mãos e os pés que apresentas.  

Entenda-se: é a tua maneira de viver que nos queres fazer ver. Na verdade, a tua identidade é dar a vida,  

é dar a mão e o coração. É essa a tua lição, a tua paixão, a tua ressurreição. 

Senhor, dá-nos sempre desse pão! 
 António Couto 

Paróquia de Santa Marinha da Costa 

DIA LOC   HORA      INTENÇÕES 

TERÇA, 20 Cap   19h00     † Maria de Lurdes Gonçalves Teixeira' 

QUARTA, 21 Cap   19h00     † Em Acção de Graças a São José‘ 

QUINTA, 22 Cap   19h00     † Albano Matos Gonçalves e Família  

SEXTA, 23 Cap   19h00     † Ação de graças a São Roque e pelos Benfeitores da Capela’ 

SÁBADO, 24 Igr     18h00 

† 7.º DIA — Rosalina da Costa’                  † 6.º Mês — Arlindo Vieira Salgado         

† Aniv.— José Maria e Justino Fraga            † Rosa Oliveira e Manuel Ribeiro                    

† Manuel Dias, Maria Engrácia e Filhos'           † Maria José Teixeira Ferreira 

† Aniv.— Manuel dos Santos Meireles e Maria Emília Dias 

DOMINGO, 25 

IV  
DOMINGO 

de  
PÁSCOA 

Igr     10h00 

† José Fraga, João, Olívia e António Maria Fraga       †  Almas do Purgatório’ 

† Ana Ribeiro e José de Freitas Castro              † Augusto Teixeira de Freitas' 

† Maria da Conceição Faria de Oliveira e marido, Manuel de Freitas 

† Maria Rosa Freitas Araújo e marido Joaquim Gomes  

† Afonso Henriques da Rocha e Ana Maria Ribeiro’ 

Bom PASTOR 
VOCAÇÕES San   16h00 

† Francisco Gonçalves dos Santos, Joaquina Lopes,  

   Jaime Monteiro e António de Sousa Monteiro'  

Catequese 

Com a evolução da pandemia, a reabertura das escolas e das celebrações com participação de fiéis, 

avaliaremos, durante a próxima semana, o retomar da Catequese Paroquial, que será comunicado pelos 

catequistas aos pais. Oportunamente avaliaremos a realização da Primeira Comunhão e da Festa da Fé. 

 


