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Assunto - Atividade
Domingo de Páscoa.
Visita Pascal com 10 cruzes.
Batismos: 12h.
Bênção das casas das famílias que se inscreveram.
Reunião dos delegados da Catequese: 21h
Hora de Adoração (Apost. da Oração). 18,30h
Reunião dos Pais do 6.º Ano: 21h.
2.º Domingo de Páscoa,
10,30h: Coro dos Pequenos Cantores.
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O Senhor Jesus ressuscitou dos mortos

Feliz Páscoa!...
Em Ano de Visita Pastoral o nosso coração ressalta
de entusiasmo para enviar a todos os paroquianos
uma Mensagem Pascal expressiva de sentimentos de
paz, de acolhimento e de felicitações.

Jesus ressuscitou. A Páscoa está no centro da vida dos cristãos Os
discípulos que assistiram à sua Paixão e morte ficaram abismados. Viram o
sepulcro vazio. Olharam e sentiram a sua Ressurreição. Olharam e decidiram
ir fazer o anúncio da sua Ressurreição. Foi o acontecimento mais marcante
das suas vidas. Quantos testemunharam e retransmitiram a Mensagem. Ele
ressuscitou e está vivo.

CAMPANHA DA QUARESMA 2017-2018
O AMOR tudo suporta
Eis-nos, chegados à meta desta nossa caminhada ao encontro
da nossa LUZ.
MOVIDOS pelo AMOR que se entrega na CRUZ, subimos cada
um dos degraus da única escada que nos conduz ao Céu.
Contudo, não podemos nunca desistir, é «preciso cultivar esta
força do amor que permite lutar contra o mal que o ameaça».
É no Amor que reside o segredo para todas as nossas conquistas.
É ele que «manifesta uma dose de heroísmo tenaz, de força
contra qualquer corrente negativa, uma opção pelo bem que nada
pode derrubar.»
Crentes na força do Amor e sempre MOVIDOS pelo AMOR que se entrega na CRUZ,
façamos brilhar a LUZ que renasce em nós através de CRISTO JESUS
RESSUSCITADO. ALELUIA! ALELUIA!
A Organização da Catequese
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Pedro aí está a fazer o resumo da vida de Cristo.
Anunciou a Boa Nova. Mataram-no, mas Ele
ressuscitou (1.ª Leit.)
Aí está Paulo a estimular os apóstolos.
Testemunharam a Ressurreição, então devem
testemunhá-la (2.ª Leit.)
As mulheres e os discípulos foram ao sepulcro de
Jesus e testemunharam a sua ressurreição
(Evang.º)
Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e
cantemos de alegria (Salmo).

Canta, Assembleia
Entrada: Ó Páscoa gloriosa, ó Cristo Redentor (bis). A morte jaz vencida a vida
triunfou. Meu ser exulta e canta, Jesus ressuscitou.
Comunhão: Sempre que comemos o pão e bebemos deste vinho. Anunciamos ao
mundo a Ressurreição do Senhor, a Ressurreição do Senhor.
Final: Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou, aleluia! (bis)

UMA CATEQUESE DIFERENTE…No passado dia 17 de março os grupos de
catequese de adolescentes e jovens decidiram fazer uma catequese “fora de portas”. A
iniciativa contou com jovens do 7º ao 12º ano e teve como propósito testemunhar, como
dentro da mesma Igreja, podemos evangelizar de formas tão diversificadas. Este
encontro contou com a presença de quatro elementos da Comunidade Sementes do
Verbo (1), uma Comunidade contemplativa e missionária, que tem como missão anunciar
a Boa Nova da Salvação ao mundo. Num auditório muito bem composto, os nossos
convidados partilharam a forma como participam na missão da Igreja, anunciando o que
ela contempla e transmitindo fielmente o que recebem do Senhor. Espalhados pelo Brasil,
Bélgica, Canadá e Portugal, todos os elementos que se assumem como Sementes do
Verbo, assumem a radicalidade do Evangelho deixando tudo para seguir Cristo na
docilidade ao Espírito Santo. Uma tarde cheia de “ensinamentos” não só para a nossa
vida cristã, como também, e acima de tudo, para a nossa vida pessoal. Afinal o maior
desafio de cada cristão reside no equilíbrio a que diariamente somos “chamados” a pesar:
tender a nossa vida para os caminhos do facilitismo, excentricidade e atitudes
desmedidas; ou tender para uma vida coesa, tranquila e de gestos generosos? Que cada
um de nós possa, nesta reta final da Quaresma, responder interiormente a esta questão,
conscientes de que a missão da Evangelização começa em cada um de nós!
Os catequistas de adolescentes e jovens
Dia Pai em Catequese – No passado sábado (17) a catequese (infância) festejou o dia
do Pai. Foram várias as actividades, momentos de oração e reflexão. Pais e filhos
viveram a alegria de abraçarem o Pai querido que nos perdoa e traz a paz. Catequese
DIA DIOCESANO DA FAMÍLIA
Como já é tradição, a nossa Diocese vai celebrar na
Festividade da Santíssima Trindade (27 de Maio) o DIA
DIOCESANO DA FAMÍLIA, no qual homenageia os casais
que, ao longo deste ano, perfazem 10, 25, 50 e 60 anos de
vida matrimonial e que por isso receberão uma bênção
personalizada do Senhor Bispo. Esta celebração terá lugar
em GONDOMAR, no pavilhão Multiusos, localizado na Av.
Multiusos, 4420-230 GONDOMAR (GPS 41.135054, -8.538209) e servido pelos STCP
(linha 800, paragem Monte Crasto).
As inscrições fazem-se através do preenchimento de uma ficha disponível no cartório
paroquial, na Sacristia da nossa Igreja e Santuário da Nossa Senhora de La-Salette. Está
também disponível no site do Secretariado: http://pastoralfamiliarporto.pt. Estas devem
ser entregues no cartório paroquial da nossa paróquia, impreterivelmente até 11 de
maio!.
Os casais, cujo o matrimónio não foi esfetuado na paróquia de O. Azeméis e que residem
nesta, podem também fazer a sua inscrição.
Equipa da Pastoral Familiar

LEITURA I
Actos 10, 34a.37-43
Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: «Vós sabeis o que aconteceu em toda
a Judeia, a começar pela Galileia, depois do baptismo que João pregou: Deus ungiu
com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e
curando a todos os que eram oprimidos pelo Demónio, porque Deus estava com Ele.
Nós somos testemunhas de tudo o que Ele fez no país dos judeus e em Jerusalém; e
eles mataram-n'O, suspendendo-O na cruz. Deus ressuscitou-O ao terceiro dia e
permitiu-lhe manifestar-Se, não a todo o povo, mas às testemunhas de antemão
designadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois de ter
ressuscitado dos mortos. Jesus mandou-nos pregar ao povo e testemunhar que Ele
foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. E d'Ele, que todos os profetas
dão o seguinte testemunho: quem acredita n'Ele recebe pelo seu nome a remissão
dos pecados».
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL Salmo 117 (118), 1-2.lhah-17.22-23 (R. 24)
Refrão: Este é o dia que o Senhor fez: exultemos e cantemos de alegria.
LEITURA II
Col 3, 1-4
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
Irmãos: Se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde está Cristo,
sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra. Porque
vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo,
que é a vossa vida, Se manifestar, também vós vos haveis de manifestar com Ele na
glória. Palavra do Senhor.
EVANGELHO
Jo 20, 1-9
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
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 0 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.
Palavra da salvação.

