
 Domingo da Páscoa – Ano B 
 
   A liturgia deste domingo celebra a ressurreição e 
garante-nos que a vida em plenitude resulta de uma ex-
istência feita dom e serviço em favor dos irmãos. A res-
surreição de Cristo é o exemplo concreto que confirma 
tudo isto. 
   A primeira leitura apresenta o exemplo de Cristo que 
“passou pelo mundo fazendo o bem” e que, por amor, se 
deu até à morte; por isso, Deus ressuscitou-O. Os 
discípulos, testemunhas desta dinâmica, devem anunciar 
este “caminho” a todos os homens. 
   A segunda leitura convida os cristãos, revestidos de 
Cristo pelo baptismo, a continuarem a sua caminhada de 
vida nova, até à transformação plena. A identificação 
com Cristo implica o assumir uma dinâmica de vida nova, 
despojada do egoísmo, do orgulho, do pecado e feita 
doação a Deus e aos irmãos. O cristão torna-se então, 
verdadeiramente, alguém que “aspira às coisas do alto” 
– quer dizer, alguém que, embora vivendo nesta terra e 
desfrutando as realidades deste mundo, tem como 
referência última os valores de Deus. Não se pede ao 
crente que seja um alienado, alguém que viva a olhar 
para o céu e que se demita do compromisso com o mun-
do e com os irmãos; mas pede-se-lhe que não faça dos 
valores do mundo a sua prioridade, a sua referência últi-
ma. 
   O Evangelho coloca-nos diante de duas atitudes face à 
ressurreição: a do discípulo obstinado, que se recusa a 
aceitá-la porque, na sua lógica, o amor total e a doação 
da vida não podem, nunca, ser geradores de vida nova; e 
a do discípulo ideal, que ama Jesus e que, por isso, en-
tende o seu caminho e a sua proposta (a esse não o 
escandaliza nem o espanta que da cruz tenha nascido a 
vida plena, a vida verdadeira). Pela fé, pela esperança, 
pelo seguimento de Cristo e pelos sacramentos, a se-
mente da ressurreição (o próprio Jesus) é depositada na 
realidade do homem/corpo. Revestidos de Cristo, somos 
nova criatura: estamos, portanto, a ressuscitar, até ating-
irmos a plenitude, a maturação plena, a vida total 
(quando ultrapassarmos a barreira da morte física). Aqui 
começa, pois, a nova humanidade. 

(Dehonianos) 

Paróquia de São José 
Algueirão - Mem Martins - Mercês 
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MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
9h30 (Mem Martins), 10h30 (Mercês), 11h30, 16h30 e 19h (Algueirão) 

Oração a Cristo Ressuscitado 
 

Ó Cristo Ressuscitado, 
da morte vencedor, 

por tua vida e teu amor, 
Mostraste-nos a face do Senhor. 

Por tua Páscoa, 
o céu à terra uniste  

e o encontro com Deus 
a todos nós permitiste. 

Por ti, Ressuscitado, 
os filhos da luz nascem para a vida eterna 

e abrem-se, para os que creem, 
as portas do reino dos céus. 

De ti recebemos a vida que possuis em plenitude, 
pois nossa morte foi redimida pela Tua 

e em Tua ressurreição nossa vida ressurge e se ilumina. 
Volta a nós, ó nossa Páscoa, 

Teu semblante redivivo e permita  
que, sob Teu constante olhar, 

sejamos renovados por atitudes de ressurreição 
e alcancemos graça, paz, saúde e felicidade, 

para Contigo nos revestirmos de amor e imortalidade. 
A Ti, inefável doçura e nossa eterna vida, 
o poder e a glória por todos os séculos.  

Amén. 
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“Com coração de Pai” 
(da Carta Apostólica Papa  

Francisco dedicado a S. José) 
 
5. Pai com coragem criativa (continuação) 
 
   O Evangelho não dá informações relativas ao tempo 
que Maria, José e o Menino permaneceram no Egito. 
Mas certamente tiveram de comer, encontrar uma 
casa, um emprego. Não é preciso muita imaginação 
para colmatar o silêncio do Evangelho a tal respeito. 
A Sagrada Família teve que enfrentar problemas con-
cretos, como todas as outras famílias, como muitos 
dos nossos irmãos migrantes que ainda hoje arriscam 
a vida acossados pelas desventuras e pela fome. 
Neste sentido, creio que São José seja verdadei-
ramente um padroeiro especial para quantos têm 
que deixar a sua terra por causa das guerras, do ódio, 
da perseguição e da miséria. 
   No fim de cada acontecimento que tem José como 
protagonista, o Evangelho observa que ele se levanta, 
toma consigo o Menino e Sua mãe e faz o que Deus 
lhe ordenou (cf. Mt 1, 24; 2, 14.21). Com efeito, Jesus 
e Maria, Sua mãe, são o tesouro mais precioso da 
nossa fé. 
   No plano da salvação, o Filho não pode ser separa-
do da Mãe, d’Aquela que «avançou pelo caminho da 
fé, mantendo fielmente a união com seu Filho até à 
cruz». 
   Sempre nos devemos interrogar se estamos a 
proteger com todas as nossas forças Jesus e Maria, 
que misteriosamente estão confiados à nossa re-
sponsabilidade, ao nosso cuidado, à nossa guarda. O 
Filho do Todo-Poderoso vem ao mundo, assumindo 
uma condição de grande fragilidade. Necessita de 
José para ser defendido, protegido, cuidado e criado. 
Deus confia neste homem e o mesmo faz Maria que 
encontra em José aquele que não só Lhe quer salvar 
a vida, mas sempre A sustentará a Ela e ao Menino.    
Neste sentido, São José não pode deixar de ser o 
Guardião da Igreja, porque a Igreja é o prolongamen-
to do Corpo de Cristo na história e ao mesmo tempo, 
na maternidade da Igreja, espelha-se a maternidade 
de Maria.[23] José, continuando a proteger a Igreja, 
continua a proteger o Menino e Sua mãe; e também 
nós, amando a Igreja, continuamos a amar o Menino 
e Sua mãe. 

   Este Menino é Aquele que dirá: «Sempre que 
fizestes isto a um destes meus irmãos mais pe-
queninos, a Mim mesmo o fizestes» (Mt 25, 40). 
Assim, todo o necessitado, pobre, atribulado, mor-
ibundo, forasteiro, recluso, doente são «o 
Menino» que José continua a guardar. Por isso 
mesmo, São José é invocado como protetor dos 
miseráveis, necessitados, exilados, aflitos, pobres, 
moribundos. E pela mesma razão a Igreja não 
pode deixar de amar em primeiro lugar os últimos, 
porque Jesus conferiu-lhes a preferência ao identi-
ficar-Se pessoalmente com eles. De José, devemos 
aprender o mesmo cuidado e responsabilidade: 
amar o Menino e Sua mãe; amar os Sacramentos e 
a caridade; amar a Igreja e os pobres. Cada uma 
destas realidades é sempre o Menino e Sua mãe. 
(Continua na próxima folha) 

O SIGNIFICADO DA PÁSCOA 
 
   Para os judeus, 
a data da Páscoa 
correspondia à 
primeira Lua che-
ia da primavera. 
O termo Páscoa, 
em hebraico 
Peshah”, significa 
“passagem”. 

Tratava-se de uma antiga festa primaveril de pas-
tores nómadas, que se transferiam das passagens 
invernais às da primavera. Celebrava-se uma festa, 
na qual se ofereciam à divindade as primícias da 
cevada e os primogénitos do rebanho. 
Por volta do ano 1250 a. C., a dita festa ganhou 
novo significado: começou a significar uma passa-
gem (Passah): ou a passagem de Deus no Egito, 
ferindo os primogénitos e libertando o povo escra-
vo do faraó; ou a passagem do povo da escravidão 
à liberdade, com a importante travessia do Mar 
Vermelho. A Páscoa tornou-se então a festa cen-
tral do povo de Israel. 
   Entre os cristãos, a Páscoa ganha novo significa-
do: Cristo morreu durante a Páscoa dos judeus, 
que se celebrava no dia 14 de Nisán do calendário 
judaico, ou seja, entre março e abril no nosso 
calendário atual. Esse dia coincidia sempre com a 
primeira lua cheia da primavera. 
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A Esperança da Páscoa 

Mensagem da Conferencia Episcopal Portuguesa 
 

1. A celebração anual da Páscoa do Senhor é o dia por 
excelência da passagem à vida nova, a festa das festas 
cristãs. Por isso, o grito da Igreja que nasceu da Páscoa 
está inundado pela admiração, exultação e alegria: 
«este é o dia que o Senhor fez: exultemos e cantemos 
de alegria» (Salmo 117). 
   O encontro com o Ressuscitado transfigura o coração 
e é a razão para acolher o precioso dom e o com-
promisso da fraternidade e do cuidado integral. Infeliz-
mente, pelo segundo ano consecutivo, o anúncio pascal 
chega em tempo de crise pandémica, que desterra a 
paz e a felicidade. Da Quaresma à Páscoa é uma grande 
peregrinação de Esperança. 
   Todavia, como interpela o Papa Francisco: «Há cris-
tãos que parecem ter escolhido viver uma Quaresma 
sem Páscoa. Reconheço, porém, que a alegria não se 
vive da mesma maneira em todas as etapas e circun-
stâncias da vida, por vezes muito duras. Adapta-se e 
transforma-se, mas sempre permanece pelo menos 
como um feixe de luz que nasce da certeza pessoal de, 
não obstante o contrário, sermos infinitamente ama-
dos. Compreendo as pessoas que se vergam à tristeza 
por causa das graves dificuldades que têm de suportar, 
mas aos poucos é preciso permitir que a alegria da fé 
comece a despertar, como uma secreta, mas firme con-
fiança, mesmo no meio das piores angústias» (Evangelii 
Gaudium 6). 
 
2. Apesar desta situação dolorosa, não deixemos que 
se extinga a esperança da Páscoa! Sem ela a vida torna-
se árida, insuportável, sem sentido. Cristo ressuscitado 
e glorioso é a fonte profunda da nossa esperança viva. 
«A sua ressurreição não é algo do passado; contém 
uma força de vida que penetrou o mundo. Onde pare-
cia que tudo morreu, voltam a aparecer por todo o lado 
os rebentos da ressurreição. É uma força sem igual. 
Cada dia, no mundo, renasce a beleza, que ressuscita 
transformada através dos dramas da história. Esta é a 
força da ressurreição» (EG 276) que trespassa a nossa 
vida e a nossa história. Não fiquemos à margem desta 
esperança viva! Peçamos ao Espírito Santo que «vem 
em auxílio da nossa fraqueza» (Romanos 8, 26) para 
fazer brotar em cada um sementes de vida nova. 

   Os cristãos, nos primeiros anos da vida da Igreja, cele-
bravam o domingo – a Páscoa dominical – o dia da passa-
gem da morte à vida nova de Cristo. Esta festa cristã da 
Páscoa anual surge por volta do ano 150. Para determinar 
uma data anual os cristãos discutiram, segundo a forma 
de compreender o mistério pascal de Cristo. 
   De acordo com essa diferente forma de considerar o 
mistério pascal, começou a celebrar -se a Páscoa em 
diferentes datas: a maioria dos cristãos (inclusive a Igreja 
em Roma) celebrava-a no domingo seguinte ao dia 14 de 
Nisán e os cristãos da região da Ásia Menor celebravam a 
Páscoa sempre no dia 14 de Nisán. 
No ano 325 foi celebrado o Concílio de Nicéia, ou seja, a 
reunião de todos os bispos católicos do mundo, convoca-
dos pelo imperador Constantino, para discutir questões 
doutrinais que preocupavam os pastores da Igreja. Nessa 
importantíssima reunião definiu-se a data da Páscoa, 
decisão que segue vigente até aos nossos dias. Então ficou 
definido: 
1º – Que a Páscoa deve ser celebrada sempre no domin-
go; 
2º – Que jamais possa ser celebrada no mesmo dia que é 
celebrada pelos judeus; isso implica que quando o dia 14 
de Nisán calhar no domingo, a Páscoa deverá ser celebra-
da no domingo posterior. 
Dessa forma, ficou estabelecido o critério para a cele-
bração da Pascoa cristã, que celebra a ressurreição de 
Cristo e a nossa passagem da vida antiga de escravos do 
pecado à vida livre dos filhos de Deus e então podemos 
entender porque é que a maior festa cristã é celebrada 
sempre em datas diversas. 
   A Páscoa sempre foi considerada uma celebração da 
vida. Da vida nova que nasce na primavera e da vida nova 
que nasce de Deus: do Deus que liberta o seu povo por 
amor e que o faz vencer a morte pela ressurreição de Cris-
to. Muito mais tarde, uniu-se à Páscoa o símbolo do coe-
lho, animal que representa a fecundidade e a beleza da 
vida. Os ovos de Páscoa simbolizam a alegria da vida que 
nos é dada gratuitamente. 
 
(Aleteia) 
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A Oitava da Páscoa 
 

   A primeira das sete semanas deste tempo litúrgico é a 
assim chamada “Oitava da Páscoa”, a ser encerrada 
com o “Domingo da Oitava da Páscoa”. 
O termo “oitava” refere-se ao oitavo dia após a festa 
de referência – neste caso é a Páscoa, mas também 
existem a Oitava de Pentecostes, da Epifania, de Corpus 
Christi, de Natal, da Ascensão e do Sagrado Coração de 
Jesus, que são as “oitavas privilegiadas”, além de 
outras oitavas consideradas “comuns” (como a da 
Imaculada Conceição e a da solenidade de São José, 
entre outras) ou “simples” (como a de Santo Estevão e 
a dos Santos Inocentes, por exemplo). 
Todo o período compreendido entre a festa principal e 
seu oitavo dia é considerado como uma só celebração 
prolongada. 
   O domingo que encerra a oitava da Páscoa, ou seja, é 
o segundo domingo do Tempo Pascal, sendo que o 
primeiro foi o próprio Domingo da Páscoa, a grande 
solenidade da Ressurreição de Cristo. 
O “Domingo da Oitava da Páscoa” também costumava 
ser chamado de Domingo “in Álbis” (ou seja, domingo 
“vestido de branco”), já que, nesse dia, os neófitos 
(novos batizados) depunham a túnica branca do ba-
tismo. 
   Popularmente, também já foi chamado 
de “Pascoela”, ou “pequena Páscoa”. Desde o ano 
2000, este mesmo segundo domingo do Tempo Pascal 
recebe mais um nome, o de “Domingo da Divina Mis-
ericórdia”, conforme a disposição de São João Paulo II. 
Quem o incluiu no calendário da Igreja foi São João 
Paulo II, no ano 2000, ao canonizar Santa Faustina 
Kowalska. Ele declarou: “É importante que acolhamos 
inteiramente a mensagem que nos vem da palavra de 
Deus neste segundo Domingo de Páscoa, que de agora 
em diante, na Igreja inteira, tomará o nome de 
‘Domingo da Divina Misericórdia’” (Homilía, 30 de abril 
de 2000). 
   A base desta devoção, de facto, vem de revelações 
privadas a Santa Faustina, religiosa polonesa que rece-
beu as mensagens de Jesus sobre sua Divina Misericór-
dia no povoado de Plock, na Polónia. 
   A Divina Misericórdia é vinculada de modo especial 
ao Evangelho do segundo Domingo da Páscoa, repre-
sentada no momento em que Jesus aparece aos 
discípulos no Cenáculo, após a ressurreição e lhes dá o 
poder de perdoar ou reter os pecados. Este momento 
está registado em João20,19-31. Essa passagem 
abrange a aparição de Jesus Ressuscitado ao apóstolo 
São Tomé, quando Jesus o convida a tocar em Suas 
chagas no oitavo dia depois da Ressurreição (João 
20,26). Por isso mesmo, é utilizado na liturgia oito dias 
depois da Páscoa. 

3. Nas casas e nas famílias, a mesa é o lugar da partilha do 
pão e do dom da comunhão. A mesa continua a ser o lugar 
do dom da Páscoa: mesa da Palavra, mesa da Eucaristia e 
mesa da caridade fraterna. Aqui acontece o milagre da 
fraternidade cristã. A mesa com Cristo leva-nos à missão e 
à proximidade com quantos são atingidos pela pandemia e 
sofrem nos lares, nos hospitais e nas instituições, pedindo 
a bênção de Deus e a recuperação da saúde e da esperan-
ça. Continuamos a partilhar, igualmente, a dor das famílias 
que perderam os seus entes queridos, confiando-os aos 
braços misericordiosos do Ressuscitado, assim como a 
angústia dos que perderam ou viram substancialmente 
reduzidos os seus rendimentos necessários a uma vida 
condigna. 
  
4. Renovamos a nossa gratidão pela heroicidade e dedi-
cação à dignidade da vida humana: aos profissionais de 
saúde e de segurança, aos voluntários e a todas pessoas 
que fazem avançar a história da humanidade nos serviços 
essenciais e quotidianos ao bem comum. 
É nos gestos de amor, de partilha, de serviço, de encontro, 
de fraternidade, que encontramos Jesus Cristo vivo, a 
transformar e a renovar o mundo. 
  
5. O mundo inteiro prepara-se para sair desta pandemia 
que nunca ninguém pensou que pudesse ter tantas e tão 
graves consequências para a humanidade. Devemos en-
tender a crise como um desafio à coragem criativa e à 
confiança crente. Desta crise temos de sair melhores. A 
todos os irmãos e irmãs, especialmente aos presbíteros, 
aos diáconos, às pessoas consagradas e às famílias cristãs, 
encorajamos a renovar as promessas batismais para pros-
seguirem nos caminhos da reconciliação e da conversão. 
 
 6. O sepulcro aberto proclama a alegria da presença viva 
e ressuscitada de Cristo e a Igreja pede-Lhe incessante-
mente: «Fica connosco, Senhor» (Lucas 24,29), para que 
seja sempre hoje de renovação pascal. Para todos existe a 
possibilidade de reencontrar a esperança, porque Cristo é 
a nossa Páscoa (cf. 1Coríntios 5,7) e a nossa paz. A fé, a 
esperança e a caridade que nascem e renascem da Páscoa 
frutificam, quando nos tornam mais irmãos e cidadãos 
mais ativos para se realizar a justiça e a paz, o perdão e o 
amor. 
 
Lisboa, 11 de março de 2021 
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«Este é o dia que o Senhor fez, exult-
emos e cantemos de alegria»  

 A Páscoa é a festa da alegria, porque 
Cristo venceu a morte e abriu-nos as 
portas da esperança e da vida eterna. 
A Equipa Sacerdotal deseja a todos os 

paroquianos uma Santa Páscoa na 
alegria de Cristo Ressuscitado.   

Feliz Páscoa 
 

 

 

CONVITE 
 

 
   No âmbito das comemorações do seu 
cinquentenário, o grupo de jovens Sempre 
Mais Alto está a preparar um Ciclo de Con-
ferências ONLINE dedicado à Encíclica "Fratelli 
Tutti" do Papa Francisco. A primeira sessão 
será já no próximo domingo, dia 11 de abril, 
às 18h e contará com a presença do Pe. Rui de 
Jesus, Reitor do Seminário de S. José de Ca-
paride, antigo elemento deste grupo. A in-
scrição nas conferências poderá ser feita no 
site ou através das redes sociais da Paróquia e 
do SMA. 
 

 


