
2º Domingo da Páscoa - ANO C 
 

A liturgia deste domingo põe em relevo o papel da comuni-
dade cristã como espaço privilegiado de encontro com Je-
sus ressuscitado. 
A primeira leitura sugere que a comunidade cristã continua 
no mundo a missão salvadora e libertadora de Jesus; e 
quando ela é capaz de o fazer, está a dar testemunho desse 
Cristo vivo que continua a apresentar uma proposta de re-
denção para os homens. 
A segunda leitura insiste no motivo da centralidade de Je-
sus como referência fundamental da comunidade cristã: 
apresenta-O a caminhar lado a lado com a sua Igreja nos 
caminhos da história e sugere que é n’Ele que a comunida-
de encontra a força para caminhar e para vencer as forças 
que se opõem à vida nova de Deus. 
O Evangelho sublinha a ideia de que Jesus vivo e ressuscita-
do 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.  A 
comunidade tem de ser o lugar onde fazemos, verdadeira-
mente, a experiência de Jesus ressuscitado. É nos gestos de 
amor, de partilha, de serviço, de encontro, de fraternidade, 
que encontramos Jesus vivo, a transformar e a renovar o 
mundo.  

Dehonianos 

Paróquia de São José - Algueirão, Mem Martins, Mercês | Ano XXII N.º 987 II Domingo de Páscoa, Ano C 

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

AGENDA 
 

Compasso Pascal 
Neste domingo e no próximo, estaremos a visitar as famílias 
com o Compasso Pascal. Quem desejar recebê-lo, pode ins-
crever-se no cartório de Algueirão.  
 
Terço na rua 
O mês de Maio é especialmente dedicado a Nossa Senhora. 
Em cada dia, à noite, iniciando às 21h estaremos a rezar o 
terço nas ruas. As pessoas que desejarem receber Nossa 
Senhora na sua rua devem inscrever-se nos Cartórios dos 
Núcleos. Vamos honrar Nossa Senhora e rezar pela paz.  
 

Café-concerto GJMM 
O Grupo de Jovens de Mem Martins convida a participar no 
Café Concerto, dia 29 de Abril, às 21h30, no salão da Igreja 
do Algueirão. 
Contará com comida formidável e apetitosa e músicas toca-
das pela banda GJMM e convidados. Vamos ter 3 bandas de 
3 gerações diferentes! Não percam esta noite. Será certa-
mente inesquecível! 
Marquem já o vosso lugar em: bit.ly/CafeConcertoGJMM 
 

Peregrinação paroquial a Fátima - 25 de Abril 
Segunda-feira, 25 de Abril, iremos partir às 07h45 dos se-
guintes locais: Igreja do Algueirão; Estação das Mercês (do 
lado da Tapada); e junto ao restaurante A Tendinha em 
Mem Martins. Pedimos pontualidade.  

Símbolo da JMJ Lisboa 2023, peregrina por todas as Vigararias 

Em preparação da JMJ Lisboa 2023, a Cruz do Comité Organizador Diocesano de Lisboa visita todas as 18 vigararias do Patriarca-
do, até novembro de 2022.  Irá passar em todas as paróquias, do patriarcado.  O objetivo é de “ir despertando as comunidades 
para o caminho de preparação da JMJ Lisboa 2023”.  
A cada dia 23, a cruz do Comité Organizador Diocesano de Lisboa muda de Vigararia e, durante um mês, visita as respetivas pa-
róquias, proporcionando momentos de oração e evangelização, dentro e fora da igreja. É importante 
a mobilização das comunidades, fortalecimento do trabalho entre as paróquias, com várias iniciati-
vas que envolvem os jovens das paroquias e toda a comunidade.  
Numa primeira avaliação das paróquias por onde tem passado mostra que esta iniciativa “está a cor-
rer maravilhosamente bem”, tem contribuído para “chamar mais jovens à Igreja, principalmente os 
que estavam mais adormecidos”. “Os jovens estão a perceber que 2023 não está assim tão lon-
ge.  “Os jovens estão a gostar imenso de poder partilhar a cruz, não só nos encontros com outros 
jovens da paróquia, mas também em associações e lares de idosos por onde a cruz tem passado. No 
próximo dia 23 de abril iniciará na Vigararia de Sintra. Os símbolos estarão presentes na nossa paró-
quia nos dias 12 e 13 de maio.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPuz-PTbeAD_zpef_QLmOOR8CidkFaJjg0tfEOLFMqWe9aXQ/viewform


“MARIA LEVANTOU-SE E PARTIU APRESSADAMENTE”. O SONHO MISSIONÁRIO DE CHEGAR A TODOS OS JOVENS 
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II Domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor - 24 de Abril de 2022 

Significado litúrgico do Tempo Pascal  
 

Estamos a viver em plenitude o Tempo Pascal – O Mistério 
pascal é de tal importância na vida litúrgica da Igreja e na 
vida e atividade apostólica de todos os redimidos pelo San-
gue de Cristo, que a sua celebração se prolonga por 50 dias, 
número cheio de significado, pois exprime também a pleni-
tude da salvação definitivamente alcançada por Jesus res-
suscitado e por Ele oferecido aos homens. 
Estamos, portanto, ainda plenamente dentro do Tempo 
Pascal.  Neste tempo litúrgico, chamado Tempo Pascal, a 
Igreja faz-nos saborear toda a riqueza de doutrina e de vida, 
encerrada no Mistério da Redenção. 
A partir da Vigília pascal, até Pentecostes, como se todo 
este tempo fosse um único domingo, a liturgia revive, na 
alegria e na exultação, os diferentes aspectos do único e 
grande mistério: “Cristo ressuscitado, nossa salvação”. 
Desde modo, a Páscoa, a Ascensão e Pentecostes não são 
acontecimentos distintos e isolados.  São três momentos 
históricos da vida do Ressuscitado, através dos quais se 
completa e aperfeiçoa o plano divino da Redenção. 
“Este caráter unitário do Tempo Pascal é bem sublinhado 
pela Liturgia, ao chamar aos Domingos que nele ocorrem 
“Domingos de Páscoa” e ao recordar, na Missa vespertina 
da Vigília de Pentecostes, que o Senhor quis” encerrar a 
celebração da Páscoa no tempo sagrado de cinquenta dias”. 
Verdadeira Primavera espiritual, este ‘tempo sagrado é, por 
excelência, o tempo da alegria cristã. 
Esta alegria, que tem a sua expressão no cântico triunfal da 
Aleluia, com tanta frequência repetida neste tempo litúrgi-
co, nasce da certeza de que Jesus Cristo está vivo e presente 
no meio de nós, como indica o Círio Pascal, que continua a 
iluminar as nossas assembleias, até ao Pentecostes. 
O Tempo pascal é também tempo de esperança.  Os cin-
quenta dias da celebração pascal são uma celebração ante-
cipada dos bens do Céu, do tempo de alegria, que virá de-
pois, do tempo do repouso, da felicidade e da vida eter-
na.  Hoje cantamos o Aleluia pelo caminho; amanhã será o 
Aleluia da prática. (S. Agostinho) 
Que o tempo pascal possa fazer renascer nos nossos cora-
ções um sentimento novo, um sentimento de mudança. 
Que este seja um momento marcante em nossas vidas, seja 
realmente um divisor de águas e, unidos a Cristo, restaure-
mos e busquemos a salvação.  Aleluia, Nosso Senhor ressus-
citou e vivo está! 
 

Domingo da divina misericórdia 
 

No segundo Domingo da Páscoa, a 
Igreja celebra a Festa da Divina Mi-
sericórdia. São João Paulo II soube 
valorizar a experiência mística de 
Santa Faustina Kowalska. Aliás, a 
Igreja tem sempre a graça de contar 
com pessoas que se deixam raptar 
pela grandeza do amor de Deus, 
para anunciá-Lo aos outros. Conti-
nua muito válido recorrer aos místi-
cos, cuja perceção dos mistérios vai 
além dos pobres raciocínios huma-

nos. Escreve Santa Faustina: “Ó meu Jesus, vós sabeis que, 
desde os meus mais tenros anos, eu desejava tornar-me uma 
grande santa, isto é, desejava amar-Vos com um amor tão 
grande com que até então nenhuma alma Vos tinha ama-
do” (Diário1372).  
Sabemos que o Senhor a escolheu para uma missão especial. 
Depois de passar pela “noite escura” das provações físicas, 
morais e espirituais, a partir de fevereiro de 1931, em Plock, 
o próprio Senhor Jesus Cristo começa a manifestar-se à Irmã 
Faustina de um modo particular, revelando de um modo 
extraordinário a centralidade do mistério da misericórdia 
divina para o mundo e a história, presente em todo o agir 
divino, particularmente na Cruz Redentora de Cristo, e novas 
formas de culto e apostolado em prol desta sua divina mise-
ricórdia. Descreve esta primeira visão: “Da túnica entreaber-
ta sobre o peito saíam dois grandes raios, um vermelho e 
outro pálido. Logo depois, Jesus me disse: Pinta uma Imagem 
de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição: 
Jesus, eu confio em vós” (Diário 47). Ao longo do Diário des-
cobrimos que Jesus a escolhe como secretária, apóstolo, tes-
temunha e dispensadora da divina misericórdia. 

 

Saiba mais em cancaonova.com  

O círio e o seu significado 
 

O Círio Pascal é o símbolo de maior destaque do Tempo Pas-
cal, que vai da Páscoa até a Solenidade de Pentecostes. 
A palavra “círio” vem do latim “cereus”, de cera – o produto 
das abelhas. O Círio mais importante que temos é aceso na 
Vigília Pascal como símbolo de Cristo – Luz. 
O Círio Pascal é desde os primeiros séculos, um 
dos símbolos mais expressivos da Vigília. Em 
meio à escuridão de uma fogueira previamente 
preparada, acende-se o Círio, que tem uma ins-
crição em forma de cruz acompanhada da data 
do ano civil e das letras Alfa e Ômega – que são 
a primeira e a última letra do alfabeto grego, 
para indicar que a Páscoa do Senhor Jesus, prin-
cípio e fim do tempo e da eternidade, alcança-
nos com força sempre nova, no ano concreto em 
que vivemos. 

Descubra mais em cancaonova.com  

https://formacao.cancaonova.com/igreja/catequese/o-sentido-da-festa-da-divina-misericordia/
https://formacao.cancaonova.com/igreja/catequese/voce-sabe-o-significado-cirio-pascal/

