
SOLENIDADE DA PÁSCOA DA 
RESSURREIÇÃO DO SENHOR - ANO C 

 
A liturgia deste domingo celebra a ressurreição e 
garante-nos que a vida em plenitude resulta de uma 
existência feita dom e serviço em favor dos irmãos. 
A ressurreição 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. 
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 o discípulo ideal, que ama Jesus e 
que, por isso, entende 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. 
A segunda leitura convida os cristãos, revestidos de 
Cristo pelo Baptismo, a continuarem a sua 
caminhada de vida nova, até à transformação plena 
que acontecerá quando, pela morte, tivermos 
ultrapassado a última fronteira da nossa finitude. 

(Dehonianos) 
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MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
10h (Telhal), 11h (Pexiligais), 9h30 e 12h (Mem Martins), 10h30 (Mercês), 11h30 e 19h (Algueirão) 

AGENDA 

Compasso Pascal, dia de Páscoa  
O compasso Pascal, no dia de Páscoa, terá início às 
15h00. As equipas sairão com as cruzes, para os três 
Núcleos, ao encontro das famílias que se inscreveram. 
Caso não possamos chegar a todos os inscritos, nesse dia, 
iremos também no 2º domingo de Páscoa. Convidamos a 
receberem com fé esta visita do Senhor, a benção da 
família e da casa. 
 

Peregrinação Paroquial a Fátima 
Ainda temos vagas para a peregrinação a Fátima, dia 25 
de abril. Quem estiver interessado, pode inscrever-se no 
Cartório da Igreja Algueirão, ou ligando para o número: 
969569829 

FELIZ PÁSCOA 

A luz da Ressurreição de Cristo que brilhou, na madrugada 

do dia da Páscoa, ilumine as escuridões da nossa vida e do 

mundo, neste tempo de guerra, e nos abra à esperança de 

que, como Cristo venceu a morte, se permanecermos 

unidos a Ele, também nós seremos vencedores dos males 

que nos afligem, e experimentar a vida nova da 

Ressurreição. 

Juntamente com toda a Equipa Pastoral e a comunidade dos 

Pobres Servos desejo a todos   

Feliz e Santa Páscoa 

DATAS MÓVEIS LIGADAS À PÁSCOA 
 

A fixação das festas móveis decorre do cálculo estabelecido 
pelo Domingo de Páscoa, de cada ano. A Páscoa deve ser 
celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia 
que segue o equinócio da primavera, no hemisfério Norte 
(21 de março). Se esse dia ocorrer depois do dia 21 de abril, 
a Páscoa será celebrada no domingo anterior. Se, porém, a 
lua cheia acontecer no dia 21 de março, sendo domingo, 
será celebrada dia 25 de abril. A Páscoa não acontecerá 
nem antes de 22 de março, nem depois de 25 de abril. 
Conhecendo-se a data da Páscoa, conheceremos a das 
outras festas móveis. 
› Terça-feira de Carnaval – 49 dias antes da Páscoa. 
› Quarta-feira de Cinzas – 46 dias antes da Páscoa. 
› Domingo de Ramos – 7 dias antes da Páscoa. 
› Domingo do Espírito Santo – 49 dias depois. 
› Corpus Christi – 60 dias depois. 



“MARIA LEVANTOU-SE E PARTIU APRESSADAMENTE”. O SONHO MISSIONÁRIO DE CHEGAR A TODOS OS JOVENS 
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Domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor - 17 de Abril de 2022 

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS DA PÁSCOA  
 

As celebrações Pascais têm várias simbologias que 
nos ajudam a entender melhor o   que celebramos, 
evocando tradições bíblicas muito antigas. É 
importante conhecer estes símbolos e os seus 
significados para melhor vivenciarmos as 
celebrações. 

Cordeiro: O cordeiro era 

sacrificado no templo, no 

primeiro dia da Páscoa, como 

memorial da libertação do Egito, 

na qual o sangue do cordeiro foi 

o sinal que livrou os seus 

primogénitos. Este cordeiro era 

degolado no templo. Os sacerdotes derramavam o 

seu sangue junto ao altar e a carne era comida na 

ceia pascal. Aquele cordeiro prefigurava Cristo, ao 

qual Paulo chama “nossa Páscoa” (1Cor 5, 7). 

João Batista, quando está junto ao Rio Jordão em 

companhia de alguns discípulos e vê Jesus passar, 

aponta-O, em dois dias consecutivos, dizendo: “Eis o 

Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo” (Jô 

1, 29e 36). Isaías também O tinha visto como 

cordeiro sacrificado por nossos pecados (Is 53, 7-12). 

Também o Apocalipse apresenta Cristo como 

cordeiro sacrificado, agora vivo e glorioso no céu. 

(Ap. 5,6.12; 13, 8).  

 

Pão e vinho: Na ceia do Senhor, Jesus 

escolheu o pão e o vinho para dar 

vazão ao seu amor. Representando o 

seu corpo e sangue, eles são dados 

aos Seus discípulos para celebrar a 

vida eterna. 

 

A água, abençoada na Vigília Pascal 

e que será usada para os batismos, tem a função de 

purificar o batizando, de lavar do corpo e da alma 

todo o sinal de pecado. A água é universalmente 

reconhecida como o símbolo da vida por excelência. 

É o elemento que alimenta e nutre a terra, para 

permitir que dê os seus frutos. Torna tudo limpo e, 

da mesma maneira, limpa a nossa alma de todas as 

manchas.  

Santos Óleos: de *oliveira 
(azeite) ou de outras plantas 
usados nos rituais de certos 
sacramentos, depois de 
consagração ou benção do 
bispo, na Missa Crismal da 
Semana Santa (CDC 847). O seu uso, que já vem do 
Antigo Testamento, baseia-se no seu rico simbolismo 
(penetra no corpo, perfuma-o, fá-lo brilhar, dá-lhe 
força e agilidade). Na liturgia são três os santos 
óleos: 1) Santo Crisma, que recebe o nome de Cristo, 
o Ungido de Deus, confeccionado com azeite e bál
samo, consagrado para uso no Baptismo (unção pós
-baptismal), na Confirmação ou Crisma, na 
ordenação dos bispos e dos presbíteros e na 
sagração ou benção solene de igrejas, altares, 
cálices, patenas e sinos. 2) Óleo dos Catecúmenos, 
usado no Baptismo (unção pré-baptismal), a 
significar a força do cristão na luta pelo bem contra o 
mal. 3) Óleo dos Enfermos, para a unção (já referida 
em Tg 5,14-16) aplicada no sacramento da *Unção 
dos Doentes, para alívio e fortalecimento dos 
enfermos e dos idosos, quando a sua vida começa a 
estar em perigo. Em caso de necessidade, qualquer 
sacerdote pode benzer este óleo no momento da 
administração do sacramento. 

 

Cruz: A cruz mistifica todo o 
significado da Páscoa na ressurreição 
e também no sofrimento de Cristo. No 
Conselho de Nicéia, em 325 d.C., 
Constantino decretou a cruz como 
símbolo oficial do cristianismo. 

Símbolo da Páscoa, mas símbolo primordial da fé 
católica. 
 

Círio Pascal: É uma grande vela que é 
acesa no fogo novo, no Sábado Santo, logo 
no início da celebração da Vigília Pascal. 
Assim como o fogo destrói as trevas, a luz 
que é Jesus Cristo afugenta toda a treva do 
erro, da morte, do pecado. É o símbolo de 
Jesus ressuscitado, a luz dos povos. Após a 
benção do fogo, acende-se, nele, o Círio. Faz-se a 
inscrição dos algarismos do ano em curso; depois 
cravam-se cinco grãos de incenso que lembram as 
cinco chagas de Jesus, e as letras “alfa” e “ómega”, 
primeira e última letra do alfabeto grego, que 
significam o princípio e o fim de todas as coisas.  


