
PROGRAMA 
 

De acordo com as orientações do Governo e demais entidades competen-

tes, e como todos temos acompanhado, o país está numa nova fase de 

desconfinamento. 

Assim, também nós, como comunidade cristã, esta mos a retomar aos 

poucos as nossas actividades comunitárias. 

A partir de dia 19, segunda-feira, voltamos aos encontros de grupos de 

jovens presenciais nos horários habituais.  

Outros grupos retomarão as suas reuniões de acordo com os seus progra-

mas.  

A partir de maio, e tendo terminado, assim se espera, o estado de emer-

gência, retomaremos as reuniões do demais grupos pastorais. Não há 

uma agenda como nos anos anteriores, mas seria bom que cada coorde-

nador dos vários grupos pastorais fosse fazendo uma agenda para esta 

recta final do ano pastoral. 

Quanto à catequese e grupos de jovens, estão já definidas as datas para 

as celebrações respectivas de cada ano, incluindo a Primeira Comunhão e 

Profissão de Fé.  

Peço sentido de responsabilidade aos pais e catequistas, que as crianças 

propostas à Primeira Comunhão e Profissão de Fé, estejam preparadas 

para o fazer. Não tem que ser porque atingiram a idade; porque há uma 

festa… Mas que o façam sabendo o que estão a celebrar: uma etapa da 

vida cristã que tem que ter continuidade sobretudo na aproximação a 

Deus, à comunidade e compromisso cristão. Todos os anos há situações 

desagradáveis. Não esquecer que a catequese é uma escola de valores de 

acordo com o evangelho. A Deus não podemos enganar. Os próximos me-

ses, maio e junho, que sejam verdadeiramente meses de festa para a nos-

sa comunidade, unidos a todos os que com alegria vão celebrar a sua fé 

nestes momentos tão significativos. 

 

COMUNIDADE  
 

EM CAMINHO 
Ano XXXVII, Nº 21, 17 - 24 de abril de 2021 

Caros amigos 
Jesus ressuscitou verdadeiramente. S. Lucas diz-nos que nós, como os pri-
meiros discípulos, temos de percorrer o nem sempre claro caminho da fé, 
até chegarmos à certeza da ressurreição. Não se chega lá através de de-
duções lógicas ou através de construções intelectuais, mas chega-se ao 
encontro com o Senhor ressuscitado inserindo-nos nesse contexto em 
que Jesus Se revela: no encontro comunitário, no diálogo com os irmãos 
que partilham a mesma fé, na escuta comunitária da Palavra de Deus, no 
amor partilhado em gestos de fraternidade e de serviço. É que Cristo con-
tinua presente no meio da sua comunidade em marcha pela história. 
Quando a comunidade se reúne para escutar a Palavra, Ele está presente 
e explica aos seus discípulos o sentido das Escrituras.  
Jesus ressuscitado reentrou no mundo de Deus e não desapareceu da 
nossa vida e não se alheou da vida da sua comunidade. Através da ima-
gem do "comer em conjunto", S. Lucas garante-nos que o Ressuscitado 
continua a "sentar-se à mesa" com os seus discípulos, a estabelecer laços 
com eles, a partilhar as suas inquietações, anseios, dificuldades e esperan-
ças, sempre solidário com a sua comunidade. Podemos descobrir este Je-
sus ressuscitado que se senta à mesa com os homens sempre que a comu-
nidade se reúne à mesa da Eucaristia, para partilhar esse pão que Jesus 
deixou e que nos faz tomar consciência da nossa comunhão com Ele e 
com os irmãos.  
Jesus lembra aos discípulos: "vós sois as testemunhas de todas estas coi-
sas". O testemunho que Cristo nos pede passa, mais do que pelas pala-
vras, pelos nossos gestos. Jesus vem, hoje, ao encontro dos homens e ofe-
rece-lhes a salvação através dos nossos gestos de acolhimento, de parti-
lha, de serviço, de amor sem limites. São esses gestos que testemunham, 
diante dos nossos irmãos, que Cristo está vivo e que Ele continua a sua 
obra de libertação dos homens e do mundo.  Pe. Feliciano Garcês, scj   
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car, nós temos Jesus Cristo, o Justo, como advogado junto do Pai. Ele é a 

vítima de propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas 

também pelos do mundo inteiro. E nós sabemos que O conhecemos, se 

guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecê-l'O e não guar-

da os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se 

alguém guardar a sua palavra, nesse o amor de Deus é perfeito. Palavra do 

Senhor. 

 

ALELUIA 

Lc 24,32 - Senhor Jesus,  

abri-nos as Escrituras,  

falai-nos e inflamai o nosso coração. 

  

EVANGELHO de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas (Lc 24,35-48)  

Naquele tempo, os discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido 

no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Enquanto 

diziam isto, Jesus apresentou-Se no meio deles e disse-lhes: «A paz esteja 

convosco». Espantados e cheios de medo, julgavam ver um espírito. Disse-

lhes Jesus: «Porque estais perturbados e porque se levantam esses pensa-

mentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés: sou Eu 

mesmo; tocai-Me e vede: um espírito não tem carne nem ossos, Como ve-

des que Eu tenho». Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como eles, 

na sua alegria e admiração, não queriam ainda acreditar, perguntou-lhes: 

«Tendes aí alguma coisa para comer?» Deram-Lhe uma posta de peixe as-

sado, que Ele tomou e começou a comer diante deles. Depois disse-lhes: 

«Foram estas as palavras que vos dirigi, quando ainda estava convosco: 

'Tem de se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito na Lei de Moi-

sés, nos Profetas e nos Salmos'». Abriu-lhes então o entendimento para 

compreenderem as Escrituras e disse-lhes: «Assim está escrito que o Mes-

sias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia 

de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a 

todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de 

todas estas coisas». Palavra da salvação.  

 
 
 

III DOMINGO DE PÁSCOA 

 
LEITURA I – Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos (Act 3,13-15.17 -19) 
Naqueles dias, Pedro disse ao povo: «O Deus de Abraão, de Isaac e de Ja-
cob, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Servo Jesus, que vós entregas-
tes e negastes na presença de Pilatos, estando ele resolvido a soltá-I'O. 
Negastes o Santo e o Justo e pedistes a libertação dum assassino; matas-
tes o autor da vida, mas Deus ressuscitou-O dos mortos, e nós somos tes-
temunhas disso. Agora, irmãos, eu sei que agistes por ignorância, como 
também os vossos chefes. Foi assim que Deus cumpriu o que de antemão 
tinha anunciado pela boca de todos os Profetas: que o seu Messias havia 
de padecer. Portanto, arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos 
pecados sejam perdoados». Palavra do Senhor. 
  
SALMO RESPONSORIAL      Salmo 4  
  

Refrão: Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz do vosso rosto. 
  
Quando Vos invocar, ouvi-me, ó Deus de justiça.  
Vós que na tribulação me tendes protegido,  
compadecei-vos de mim  
e ouvi a minha súplica.  
  
Sabei que o Senhor faz maravilhas  
pelos seus amigos,  
o Senhor me atende quando O invoco.  
  
Muitos dizem: «Quem nos fará felizes?»  
Fazei brilhar sobre nós, Senhor,  
a luz da vossa face.  
  
Em paz me deito e adormeço tranquilo,  
porque só Vós, Senhor,  
me fazeis repousar em segurança. 
  
LEITURA II – Leitura da Primeira Epístola de S. João (1 Jo 2,1-5ª)  
Meus filhos, escrevo-vos isto, para que não pequeis. Mas se alguém pe-


