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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

Cristo ressuscitou!   
ELE  ESTÁ  VIVO! 

Esta é a grande notícia que a Igreja 
proclama na Páscoa: Cristo está vivo! 
Temos o testemunho do ardor e 
entusiasmo com que nossos primeiros 
irmãos na fé anunciaram o Evangelho 
de Cristo num mundo pagão. Hoje, no 
meio de uma sociedade paganizada, 
somos nós os que somos chamados a 
anunciar com a nossa vida, com o 
nosso amor a Cristo, com a nossa 
participação na Igreja de Cristo esta 
alegre notícia pascal. 
Esta é a notícia mais importante para a 
humanidade de todos os tempos que 
somos enviados a anunciar com alegria: 
Cristo ressuscitou! Ressuscitando, venceu 
o mal e a morte; derrotou o pecado e as 
suas consequências. Ressuscitando, 
Cristo garantiu vida plena, vida em 
abundância, vida eterna para nós. 
Nesta hora eu queria pedir a Jesus 
Ressuscitado que se faça presente no 
coração de todos os que leem este 
editorial com a Sua força de vida nova e 
de paz. Deixemo-nos alcançar pelo 
Ressuscitado que sempre infunde em nós 
coragem e esperança. Deixemo-nos, 
como os discípulos de Emaús, envolver 
pessoalmente pelo Ressuscitado e, 
assim, nos tornemos melhores discípulos 
e missionários d’Ele. Pois, a sua ordem 
como Ressuscitado é: Não tenhais 
medo! Ide dizer aos meus irmãos que 
partam para a Galileia e lá Me verão! A 
Galileia de hoje é a minha e a tua casa, 
são os meus e os teus familiares, 
vizinhos, colegas e amigos a quem 
devemos anunciar sem medo de nada e 
de ninguém que Ele ressuscitou 
verdadeiramente, como havia dito.  
Desejando a todos uma Feliz e Santa 
Páscoa deixo o convite e o pedido do 
nosso Papa Francisco: “Acolhamos a 
graça da Ressurreição de Cristo! 
Deixemo-nos renovar pela misericórdia 
de Deus, deixemo-nos amar por Jesus 
que transforma a morte em vida. Vamos 
pedir a esse Jesus ressuscitado, para 
mudar o ódio em amor, a vingança em 
perdão, a guerra em paz.  
Sim, Cristo é a nossa Paz e, por Seu 
intermédio, imploramos a paz para o 
mundo inteiro.” 
 (M M A) 

VIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIAL        
Dia 19/04 Dia 19/04 Dia 19/04 Dia 19/04 – 22.00h;    VigíVigíVigíVigília Pascallia Pascallia Pascallia Pascal    

Dia 20/04Dia 20/04Dia 20/04Dia 20/04 – Domingo de PáscoaDomingo de PáscoaDomingo de PáscoaDomingo de Páscoa  

 9.30h; Cortejos Pascais pelas ruas da Paróquia, visitando as famílias que se 
inscreveram 

  12.00h; Eucaristia Solene 

Dia 27/04Dia 27/04Dia 27/04Dia 27/04 – Domingo da MisericórdiaDomingo da MisericórdiaDomingo da MisericórdiaDomingo da Misericórdia; canonização de João XXIII e João Paulo II 

Dia 01/05Dia 01/05Dia 01/05Dia 01/05 – Peregrinação a Fátima do Acólito 

Dia 01/05Dia 01/05Dia 01/05Dia 01/05 – 15.00h; Reunião Grupo Visitadores de Doentes 

Dia 01 a 31/05Dia 01 a 31/05Dia 01 a 31/05Dia 01 a 31/05 – 21.30h; Devoção do Mês de Maria orientada pelos diversos Grupos 
Paroquiais. 

Dia 03/05 Dia 03/05 Dia 03/05 Dia 03/05 – 11.00h; Reunião Mensal dos Acólitos 

Eucaristias da CatequeseEucaristias da CatequeseEucaristias da CatequeseEucaristias da Catequese    

Dia 2Dia 2Dia 2Dia 27/047/047/047/04 – 10.00h; animada pelo Grupo de Pais 

Encontros de Formação e Oração CarismáticaEncontros de Formação e Oração CarismáticaEncontros de Formação e Oração CarismáticaEncontros de Formação e Oração Carismática 

Todas as quartas-feiras das 15.00h às 16.30h. 
 

TEXTOSTEXTOSTEXTOSTEXTOS        LITÚRGICOSLITÚRGICOSLITÚRGICOSLITÚRGICOS    
DOMINGO DDOMINGO DDOMINGO DDOMINGO DEEEE    PÁSCOAPÁSCOAPÁSCOAPÁSCOA                                        22220000----00004444----2012012012014444    

O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia!O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia!O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia!O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia!    

Evangelho segundo São João (Jo 20, 1-9) 

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 outro discípulo que Jesus amava 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 entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. 

COMENTÁRIO COMENTÁRIO COMENTÁRIO COMENTÁRIO  

Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó cruz, a tua infâmia? 
Cristo, tinha de morrer para poder ressuscitar.  
A morte e a Ressurreição do Senhor dão o significado último à existência do 
homem e da Igreja. É a chave que abre e fecha, a razão que ilumina e convence.  
Agora sei, agora entendo. Tinha de ressuscitar.  
Ressurreição é vida nova. Não procureis entre os mortos Aquele que vive.  
Com Cristo ressuscitado nasceu o Homem Novo, revestido de Ressurreição. 
Ressuscitar é mudar de vida.  
Cristo é a causa da nossa ressurreição e penhor dela, primícias dos que 
adormeceram. 



ACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIAL 
SABIA QUE:SABIA QUE:SABIA QUE:SABIA QUE:    

O nome “páscoa” surgiu a partir da 
palavra hebraica "pessach" ("passagem"), 
que para os hebreus significava o fim da 
escravidão e o início da libertação do 
seu povo, marcado pela travessia ou 
passagem do Mar Vermelho. 
Para os cristãos, a PáscoaPáscoaPáscoaPáscoa é a passagem 
de Jesus Cristo da morte para a vida: a 
RessurreiçãoRessurreiçãoRessurreiçãoRessurreição. É considerada a festa das 
festas, a solenidade das solenidades, e 
na sua celebração marcam presença 
muitos símbolos e uma tónica de grande 
alegria. 
Encontramos símbolos de carácter 
religioso: O Círio PascalCírio PascalCírio PascalCírio Pascal simboliza o 
Cristo que ressurgiu das trevas para 
iluminar o nosso caminho; O    CordeiroCordeiroCordeiroCordeiro 
que é o símbolo mais antigo da Páscoa 
e que, para os cristãos, é o próprio 
Jesus, Cordeiro de Deus, que foi 
sacrificado na cruz pelos nossos 
pecados, e cujo sangue nos redimiu; O 
Pão e o Vinho Pão e o Vinho Pão e o Vinho Pão e o Vinho simbolizam a aliança 
eterna do Criador com a sua criatura e 
a sua presença no meio de nós no 
sacramento da Eucaristia;    A    Cruz florida Cruz florida Cruz florida Cruz florida 
que percorre as nossas ruas e entra nas 
nossas casas como    sinal da nossa 
salvação e da ressurreição de Cristo. 
Encontramos também símbolos de 
carácter popular, mas que reforçam o 
sentido pascal: O Ovo da PáscoaOvo da PáscoaOvo da PáscoaOvo da Páscoa cuja 
tradição vem dos cristãos primitivos do 
oriente que foram os primeiros a dar 
ovos coloridos na Páscoa, simbolizando 
a ressurreição, o nascimento para uma 
nova vida; O Coelho Coelho Coelho Coelho que pela sua 
grande fecundidade se tornou um dos 
símbolos mais populares da Páscoa. 
Simboliza a Igreja que, pelo poder de 
Cristo, é fecunda na sua missão de 
propagar a palavra de Deus a todos os 
povos; O SinoSinoSinoSino e as CampaínhasCampaínhasCampaínhasCampaínhas que no 
domingo de páscoa, tocando festivos, 
anunciam com alegria a ressurreição de 
Cristo; O GirassolGirassolGirassolGirassol, como símbolo da 
páscoa, representa a busca da luz que é 
Cristo Jesus e, assim como o girassol 
segue o astro-rei, os cristãos buscam em 
Cristo o caminho, a verdade e a vida. 
Nesta Páscoa, não fiquemos agarrados 
apenas à parte material do símbolo, 
mas deixemo-nos penetrar pelo seu 
profundo significado. 
(A C R)  

I I   I I   I I   I I   DOMIDOMIDOMIDOMINGO DNGO DNGO DNGO DEEEE    PÁSCOAPÁSCOAPÁSCOAPÁSCOA                                                    27272727----00004444----2012012012014444    

A Paz esteja convosco… recebei o Espírito Santo…A Paz esteja convosco… recebei o Espírito Santo…A Paz esteja convosco… recebei o Espírito Santo…A Paz esteja convosco… recebei o Espírito Santo…    

Evangelho segundo São João (Jo 20, 19-31) 

Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa 
onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, 
apresentou-Se no meio deles e disse-lhes: «A paz esteja convosco». Dito isto, 
mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem 
o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: «A paz esteja convosco. Assim como o Pai Me 
enviou, também Eu vos envio a vós». Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: 
«Recebei o Espírito Santo: àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão 

perdoados; e àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão 
retidos». Tomé, um dos Doze, chamado Dídimo, não 
estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os 
outros discípulos: «Vimos o Senhor». Mas ele respondeu-
lhes: «Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se 
não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu 
lado, não acreditarei». Oito dias depois, estavam os 
discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio 
Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-Se no 
meio deles e disse: «A paz esteja convosco». Depois 
disse a Tomé: «Põe aqui o teu dedo e vê as minhas 

mãos; aproxima a tua mão e mete-a no meu lado; e não sejas incrédulo, mas 
crente». Tomé respondeu-Lhe: «Meu Senhor e meu Deus!». Disse-lhe Jesus: 
«Porque Me viste acreditaste: felizes os que acreditam sem terem visto». Muitos 
outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos 
neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, 
o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. 

    CCCCOMENTÁRIOOMENTÁRIOOMENTÁRIOOMENTÁRIO    
Páscoa é a aparição do Senhor. Viste-l’O passar?  
“A paz esteja convosco!” Onde houver paz, aí está o Senhor. Paz era o dom 
preferido, a mensagem com que os envia, como a paz O enviou. Paz é a sua 
conquista. Com o preço do seu sangue comprou a nossa paz e reconciliou todas 
as coisas. “Recebei o Espírito Santo”. É o presente pascal que Cristo trouxe do 
Pai. “Soprou sobre eles”. Dando-nos o seu espírito, Jesus repetiu o mesmo gesto 
criador do princípio inaugurando agora a nova humanidade. Os caminhos de 
Páscoa, a plenitude de Cristo são efusões do Espírito Santo. Celebrando a 
Eucaristia proclamamos a nossa ressurreição.    

AconteceuAconteceuAconteceuAconteceu…………        

        14 Abril – Encontro de Casais           15 Abril – Páscoa Jovem 
      “A Família no Sec. XXI”                “O Julgamento de Cristo”  

A sua opinião éA sua opinião éA sua opinião éA sua opinião é    importanteimportanteimportanteimportante::::    Se pretende dar-nos a sua opinião ou 
colaboração, por favor contacte-nos através do seguinte endereço electrónico 

boletimparoquial@paroquia-areosa.pt 
Para o mesmo endereço pode enviar-nos o endereço eletrónico de uma pessoa 
amiga que saiba ter interesse em receber este Boletim, gratuitamente, por e-mail.   

 


