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A alegria da Fé no 
caminho para a Páscoa

Está a ser este o desafio do tempo da Quaresma e Pás-
coa de 2019.  ¶  Com símbolos e flores fomos progressi-
vemente, caminhando semana a  semana, celebrando a 
Alegria da Fé que nos move e faz viver.  ¶  Terminaremos 
a Quaresma, iniciando a Semana Santa, que é uma nova 
oportunidade,  para fixar os nossos olhos em Cristo e sen-
tir que a Sua cruz é a nossa maior e melhor  alavanca de  
mudança, de conversão, de renascimento, de uma trans-
formação....que pode verdadeiramente acontecer em nós 
para uma muito FELIZ PÁSCOA!   Pe Ismael

0,5% FAZ TODA A DIFERENÇA

CRECHE, CENTRO DE DIA APOIO DOMICILIÁRIO

IRS: Ajude sem gastar

NIF 500061190

1. DESAFIO DA SEMANA SANTA
Concurso de fotografia

Fotos já partilhadas para o nosso concurso fotográfico:  
“A melhor foto da nossa Semana Santa em S. Mamede”
Receberá um belo prémio na Pascoa !
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2. TEMA DO MÊS
Jesus Cristo Ressuscitou!

“Vi com absoluta segurança … que Deus ainda antes de nos criar, 
nos amou, com um amor que nunca falha, nunca se desvanece. 
E neste amor Ele fez todas as suas obras, e neste amor Ele criou 
de modo que todas as coisas fossem úteis para nós, e neste amor 
a nossa vida dura para sempre … Neste amor, nós temos o nosso 
próprio princípio, e tudo isso o veremos em Deus sem fim…Apren-
di pela graça de Deus que devo permanecer firme na fé, e, por-
tanto, devia firme e perfeitamente acreditar que tudo é para um 
bem maior …” assim nos escreve a mística Juliana de Norwi-
ch (1340-1420 ?) no seu livro “Revelações do Amor Divino”. 
Esta mística, bastante desconhecida em Portugal, causou-me 
um imenso impacto no coração e na alma.  ¶  Este mês de 
Abril é rico, muito rico na nossa peregrinação nesta terra. 
Ainda temos o tempo favorável da Quaresma, vamos viver 
com O Senhor a Sua Paixão e Morte. E, louvado seja, vamos 
viver na imensa alegria da nossa fé, a Sua Ressurreição! Pela 
catequese sabemos isso tudo. Mas, no nosso coração? No 
nosso coração, no mais fundo do nosso ser, nesse local que 
Ele habita, sabemos isso? Sentimos que Ele caminha vivo no 
meio de nós?  ¶  O encontro pessoal com Jesus é, nesta terra, 
o momento de maior felicidade que podemos ter: enche-nos 
de Paz, de alegria, de todos os frutos que o Seu Santo Espírito 
nos dá conforme a Sua promessa. E experimentar este Amor 
e esta Presença (querigma) mostra-nos o Amor incondicio-
nal, enche-nos de vontade que todos os outros seres huma-
nos o possam sentir. É, na terra, o único amor verdadeira-
mente não possessivo! Quando Jesus diz a Julian of Norwich 
“tudo vai acabar bem!” não é outra coisa que repetir o que 
já nos tinha dito, que nos diz todos os dias. Saber e sentir 
que Ele teria passado por tudo nem que fosse só por mim, 
enche-me de uma gratidão infinita, de torrentes de louvor, 
de O querer servir e amar, de ser – como diz o Santo Padre 
Pio – um recanto pobrezinho para Ele descansar.  ¶  Vamos 
viver este tempo a aprofundar a nossa amizade com Deus, 
vamos viver a Sua Paixão e Morte por nós, com dor, gratidão, 
adoração e lágrimas. Mas, no Domingo de Páscoa, depois de 
21 de Abril, em vez de caminharmos tristes e desalentados 
como  Cléofas e o outro discípulo a caminho de Emaús  Lc 
24- gosto de pensar que o outro discípulo era uma mulher, a 
mulher de Cléofas que estava junto a Maria aos pés da Cruz 
(Jo 19, 25) -, nos possamos sentir como quando eles regres-
saram a correr a Jerusalém com o coração em fogo – Não 
nos ardia o coração? – por terem reconhecido JESUS VIVO 
ao partir do pão.  ¶  Que possamos viver todo este período, 
agarrando esta certeza no nosso coração e proclamando que 
JESUS ESTÁ VIVO!   ¶  JESUS CRISTO RESSUSCITOU! 
DE VERDADE RESSUSCITOU!    Ana Loya
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4. CONCERTOS DO MÊS

DIA 7, DOMINGO,16H
Voz e Canto  e  Sol Nascente

DIA 24, QUARTA-FEIRA, 18H30
Coro da Procuradoria Geral da República
Missa cantada

3. SANTO DO MÊS
São Marcos, evangelista 
e patrono dos notários
Oriundo de uma família distinta, São Marcos terá nascido 
em Jerusalém. Foi em sua casa que Jesus Cristo e os doze 
Apóstolos comeram a Última Ceia e que Jesus instituiu a Eu-
caristia (pelas palavras “Isto é o meu Corpo” e “Isto é o meu 
Sangue”) e o Sacerdócio, ao pedir aos Apóstolos “Fazei isto 
em memória de mim”.  ¶  Depois da Ressurreição de Cristo, 
São Marcos é tido como secretário particular de São Pedro, o 
primeiro Papa. Vigário de Cristo, e, nessa qualidade, redigiu, 
oportunamente, um resumo da catequese deste apóstolo.  ¶  
Embora seja o mais curto e ocupe o segundo lugar, o Evange-
lho de São Marcos é considerado o inspirador dos três sinóp-

ticos (Mateus, Marcos e Lucas), com uma visão de conjunto 
da mensagem cristã adaptada aos seus imediatos leitores de 
língua grega, a mais universal, mesmo dentro do Império 
romano cuja língua oficial é o latim.  ¶  O seu culto remonta 
aos começos do séc. IV, em Alexandria, mas é no ano de 828 
que, em Veneza, cresce o culto a São Marcos, concretizado na 
enorme Basílica de São Marcos, erguida entre 1063 e 1094. 
De resto, o leão de São Marcos de Veneza é famoso, por ser 
o brasão da sua república e o símbolo do evangelista.  ¶  São 
Marcos é sobretudo celebrado como o patrono dos notários e 
dos escrivães, por ter sido secretário de São Pedro.  ¶  A sua 
festa decorre a 25 de Abril.    Raquel Andrade



7. INFORMAÇÕES
Seja solidário com a comunidade
IBAN: 0033 0000 0001 8050 4400 5
Ajude nas obras da nossa igreja
IBAN: 0018 0003 4585 3496 0200 5
Os nossos contactos
     213 838221        secretariasmamede@gmail.com
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V Domingo da Quaresma
Is 43,16-21  •  Sl 125  •  Fil 3,8-14  •  Jo 8,1-11

Domingo de Ramos
Lc 19,28-40  •  Is 50,4-7  •  Sl 21  •  Filip 2,6-11  •  Lc 22,14 – 23,56 

Ceia do Senhor
Ex 12,1-8.11-14  •  Sl 115  •  1 Cor 11,23-26  •  Jo 13,1-15

Paixão do Senhor
Is 52,13 – 53,12  •  Sl 30  •  Heb 4,14-16; 5,7-9  •  o 18,1 – 19,42

Vigília Pascal
Gen 1,1 – 2,2  •  Sl 103  ou Sl 32  •  Gen 22,1-18  •  Sl 15  •  
Ex 14,15 – 15,1  •  Ex 15, 1-6.17-18  •  Is 54,5-14  •  Sl 29  •  
Is 55,1-11  •  Is 12, 2-6  •  Bar 3,9-15.32 – 4,4  •  Sl 18  •  
Ez 36,16-17a. 18-28  •  Sl 41.   Rom 6,3-11  •  Lc 24,1-12

Domingo de Páscoa
Act 10,34a. 37-43  •  Sl 117  •  Col 3,1-4 ou 1 Cor 5,6b-8  • 
Jo 20,1-9

II Domingo da Páscoa
Act 5,12-16  •  Sl 117  •  Ap 1,9-13.17-19  •  Jo 20,19-31
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5. CALENDÁRIO LITÚRGICO 
 Indicação das leituras [dia]

6. AGENDA
DIA 6 “Parar sem pressa”
  Tarde de Retiro e Silêncio 14.30 -19.30
DIA 7 16h Concerto com Coro Sol Nascente 
  e Coro Voz e Canto.
DIA 12 21h30 Via Sacra inter-paroquial. Início na 
  Paróquia dos Prazeres e Fim em São Mamede.
  23h Concerto cenico da Paixão do Senhor,
  pelos grupo de Jovens do Maxial.
DIA 24  18h30 Missa cantada pelo Coro  
         da Procuradoria Geral da República

SEMANA SANTA É a semana maior do ano litúrgico.  ¶ Pro-
curemos seguir e acompanhar Jesus no caminho Da Cruz.  
¶  São dias de grande intensidade emotiva e riqueza espi-
ritual.  ¶  Não fique em casa!  ¶  Venha Celebrar connosco:

TRÍDUO PASCAL
DIA 17 Ceia Pascal com sem abrigo das 20h-23h
DIA 18 QUINTA-FEIRA SANTA
  Missa da Ceia do Senhor, às 18h30
DIA 19 SEXTA-FEIRA SANTA
  Celebração da Paixão, às 15h00
DIA 20 SÁBADO SANTO
  Solene Vigília Pascal, às 22h
DIA 21 DOMINGO DE PÁSCOA
  Missa às 12 h e as 18h30


