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PAPA CONVIDA  
presos , en ferme iros   

e ref ug iado s  
par a Mis sa  

no Dom ingo   
da Miser icór dia  

O Papa vai presidir este Domingo à festa da 

Divina Misericórdia, à Igreja do Espírito Santo 

em Sassia, junto ao Vaticano, com uma Missa para a qual foram convidados presos, 

enfermeiros e refugiados. 

O Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização (Santa Sé) informou 

que a celebração do II Domingo da Páscoa, pelas 10h30 (menos uma em Lisboa), vai 

decorrer com participação limitada a 80 pessoas, por causa da pandemia. 

Os refugiados são pessoas oriundas do Médio Oriente e África; já os presos são 

homens e mulheres de cadeias romanas. 

A Igreja do Espírito Santo em Sassia o é particularmente dedicada à promoção da 

espiritualidade de Santa Faustina Kowalska, que inspirou São João Paulo II a instituir 

esta celebração da Divina Misericórdia, no ano 2000. 

A Missa vai ter transmissão televisiva e online, com interpretação em língua gestual, 

incluindo a recitação da oração mariana do Regina Caeli. 

Esta quarta-feira, o Papa Francisco recordou, numa saudação aos ouvintes polacos, 

desde a biblioteca do Palácio Apostólico do Vaticano, a festa da Divina Misericórdia. 

“A Liturgia parece traçar o caminho da misericórdia que, enquanto reconstrói a relação de 

cada um com Deus, suscita também entre os homens novas relações de fraterna solidariedade”, 

indicou. 

“Dirijamo-nos confiantes a Cristo misericordioso e peçamos a graça do perdão e do amor 

operoso pelo próximo”, acrescentou Francisco. 

In Agência Ecclesia  



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO 
 

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, colocou-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-lhe-ão perdoados; e àqueles a quem os retiverdes serão 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.  

1ª Leitura | Act 4, 32-35 

«Um só coração e uma só alma.» 

Salmo Responsorial | Sl 117 (118) 

Aclamai o Senhor, porque Ele é bom: o seu amor é para sempre. 

2ª Leitura | 1 Jo 5, 1-6 

«Todo o que nasceu de Deus vence o mundo.» 

Evangelho | Jo 20, 19-31 

«Oito dias depois, veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-Se no meio deles.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia deste 2º domingo da Páscoa apresenta-nos essa comunidade de Homens 

Novos que nasce da cruz e da ressurreição de Jesus: a Igreja. A sua missão consiste em 

revelar aos homens a vida nova que brota da ressurreição. 

Na primeira leitura temos, numa das “fotografia” que Lucas apresenta da 
comunidade cristã de Jerusalém, os traços da comunidade ideal: é uma comunidade 
formada por pessoas diversas, mas que vivem a mesma fé num só coração e numa só 
alma; é uma comunidade que manifesta o seu amor fraterno em gestos concretos de 
partilha e de dom e que, dessa forma, testemunha Jesus ressuscitado. A “fé” é, no 
Novo Testamento, a adesão a Jesus e ao seu projecto. Para todos os membros da 
comunidade, o Senhor Jesus Cristo é a referência fundamental, o cimento que a todos 
une num projecto comum. Da adesão a Jesus resulta, obrigatoriamente, a comunhão 
e a união de todos os “irmãos” da comunidade.  

A segunda leitura recorda aos membros da comunidade cristã os critérios que 
definem a vida cristã autêntica: o verdadeiro crente é aquele que ama Deus, que 
adere a Jesus Cristo e à proposta de salvação que, através d’Ele, o Pai faz aos homens 
e que vive no amor aos irmãos. Quem vive desta forma, vence o mundo e passa a 
integrar a família de Deus. Amar Deus, amar Jesus e amar os irmãos significa construir 
a própria vida numa dinâmica de amor; e significa, portanto, derrotar o egoísmo, o 
ódio, a injustiça que caracterizam a dinâmica do mundo. 

No Evangelho sobressai a ideia de que Jesus vivo e ressuscitado é o centro da 
comunidade cristã; é à volta d’Ele que a comunidade se estrutura e é d’Ele que ela 
recebe a vida que a anima e que lhe permite enfrentar as dificuldades e as 
perseguições. Por outro lado, é na vida da comunidade (na sua liturgia, no seu amor, 
no seu testemunho) que os homens encontram as provas de que Jesus está vivo. 

Ao aparecer “no meio deles”, Jesus assume-Se como ponto de referência, factor de 
unidade, videira à volta da qual se enxertam os ramos. A comunidade está reunida à 
volta d’ Ele, pois Ele é o centro onde todos vão beber essa vida que lhes permite 
vencer o “medo” e a hostilidade do mundo. A esta comunidade fechada, com medo, 
mergulhada nas trevas de um mundo hostil, Jesus transmite duplamente a paz. Agora, 
os discípulos possuem o Espírito, a vida de Deus, para poderem, como Jesus, dar-se 
generosamente aos outros. É este Espírito que constitui e anima a comunidade de 
Jesus.  

 

Com Tomé… Ao longo da semana que se segue, a partir do 
grande encontro que Cristo teve connosco na celebração deste 
domingo, esforcemo-nos em Lhe dizer, como Tomé, a nossa fé. 
Somos chamados a um diálogo do coração… Mas daí jorrará 
uma verdadeira felicidade, que poderemos então partilhar à 
nossa volta!  

Aos Domingos, das 9h às 10h, na Rádio Imagem (87.6 FM) o programa “DIA DO SENHOR”  
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Da Palavra… 

 

 
Segunda-feira, 12 

18:00 Eucaristia Furtado 

19:00 Eucaristia Rancosinho 

Terça-feira, 13 
18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

19:00 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 14 - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 15 18:30 Eucaristia Ramirão 

Sexta-feira, 16 
18:00 Eucaristia Casal Vasco 

19:00 Eucaristia Algodres 
19:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 17 

16:30 Eucaristia Fornos de Algodres 
(Igreja da Misericórdia) 

17:30 Eucaristia Casal Vasco 
18:00 Eucaristia Mata 

19:15 Eucaristia Muxagata 

Domingo, 18 
 

III Domingo  
da Páscoa  

9:00 Eucaristia Cortiçô 

9:15 Eucaristia Sobral Pichorro 
9:50 Eucaristia Infias 

10:30 
Eucaristia Fuinhas 
Celebração da Palavra Maceira 

10:45 Eucaristia Algodres 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 
14:30 Eucaristia (São Sebastião) Ramirão 

16:00 Eucaristia Vila Chã 
 

 

 

 

12 a 18 abr | 21  

Contactos dos Párocos: P.e Jorge Luís – 96 109 72 66; P.e Marco Cabral – 96 696 13 12 
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