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PÁSCOA, TEMPO 
DE SOLIDARIEDADE 
RESPONSÁVEL
Mensagem do Nosso Arcebispo

Estamos a viver um tempo único e, assim o 
esperamos, que não se repetirá tão cedo. 
Dado serem dias singulares, é bom tirarmos 
algum tempo para pensarmos na nossa 
vida e na nossa identidade cristã. Seguindo 
com responsabilidade as orientações de 
isolamento social, vivemos um tempo de 
maior silêncio e solidão. Estas duas palavras 
constroem um programa. 
Apesar de termos diante de nós mais 
tempos de solidão, esta deve ser uma 
solidão habitada. Não nos podemos fechar 
nos nossos problemas e inquietações. O 
vírus faz-nos sentir que na Humanidade 
todos dependemos uns dos outros. Somos 
efectivamente uma coisa só, a nossa vida tem 
de ser habitada pelos outros e, numa opção 
de fé cristã, devemos cuidar dos pobres, 
marginalizados, desempregados e solitários. 
Para todos deve haver lugar. Todos devem 
conviver connosco.
O silêncio destes dias terá de ser eloquente, 
com mensagens a serem ouvidas por todos. 
Deus quer falar connosco e os outros 
interpelam-nos a todo o momento. Urge ser 
capaz de ouvir para depois oferecermos o 
melhor de nós. Ninguém é tão pobre que não 
tenha nada para dar. Ouçamos os gritos e os 
lamentos da Humanidade e falemos do amor 
e do serviço.
A solidão e o silêncio deste tempo 
devem conduzir-nos a uma solidariedade 
responsável. As teorias estão a perder a sua 
vitalidade. Precisamos de gestos e sinais. 
Coisas pequenas ou grandes. O mundo de 
amanhã será, inevitavelmente, mais solidário 
e interdependente. Somos uma família. 
Chegou o tempo de o mostrarmos a todo o 
mundo.
Desejo que esta Páscoa, com tantos 
constrangimentos, seja rica de maior 
solidariedade, a concretizar agora com os 
familiares mais próximos e vizinhos e, mais 
tarde, com a Humanidade, conhecida ou 
desconhecida. Ela espera silenciosamente 
pelo nosso amor feito doação e entrega. 
Que seja uma Páscoa de páscoas, de sinais 
e gestos, concretos e conscientes, para 
se alcançar a tão desejada serenidade e 
tranquilidade.
Que a solidão seja habitada pelo mundo inteiro 
e que o silêncio grite aleluias de confiança 
no presente e no futuro. Caminhemos 
numa solidariedade responsável perante 
os inúmeros problemas com que nos 
debruçamos. Jesus ressuscitou, Aleluia!
† Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz

OPORTUNIDADE  
PARA A MUDANÇA
Mensagem dos Párocos

Caríssimos paroquianos e amigos
A Paz de Cristo Ressuscitado esteja convosco!
Acolham uma saudação fraterna e próxima. 
Desejamos que esta singela comunicação 
pascal vos encontre bem de saúde. 

Nunca, nem ninguém, pensou viver a Páscoa 
desta forma. O inesperado e impensável 
aconteceu e mudou todas as nossas rotinas 
e hábitos.
Com o nosso olhar animado pela ressurreição 
de Cristo, não vemos neste acontecimento 
pandémico apenas dificuldades e problemas. 
Vemos também oportunidades. 
A Páscoa é sempre esta passagem de um 
mundo de morte para um mundo de vida 
nova, habitada pelo amor que ultrapassa 
tudo.
Aqui está a nossa oportunidade para a 
mudança. Por isso, mesmo que ainda 
marcados pelo medo e a ansiedade do 
Covid-19, não deixamos de nos empenhar, 
ainda mais e seriamente, na superação deste 
flagelo, cada um de nós cumprindo o seu 
papel com responsabilidade. Estes gestos e 
atos são já decisões pascais. 
A nossa Esperança Pascal, leva-nos a 
assegurar a nossa solicitude pastoral por 
cada  um e vós, recordando-vos diariamente 
na Santa Missa ao Senhor Ressuscitado. 
Com o Papa Francisco, bem sabemos 
que “estamos todos no mesmo barco” e 
“ninguém se salva sozinho”, e que no meio 
desta “tempestade que desmascara a nossa 
vulnerabilidade” precisamos de “despertar 
e ativar a solidariedade e a esperança” e 
“renovar a nossa fé pascal”. 
É inegável que esta Quaresma ou esta 
quarentena nos levou a pensar mais na vida e 
como a vivemos. Não terá sido esta Quaresma 
aquela que melhor nos preparou e conduziu à 
Páscoa da Ressurreição?
A Páscoa é o Coração do Tempo! Vamos 
então centrar-nos no que é essencial. O 
Papa Francisco, numa inédita oração pela 
humanidade, deu o tom: “É o tempo de 
reajustar a rota da vida rumo a Ti, Senhor, 
e aos outros. (...) O Senhor interpela-nos e, 
no meio da nossa tempestade, convida-
nos a despertar e ativar a solidariedade e a 
esperança, capazes de dar solidez, apoio e 
significado a estas horas em que tudo parece 
naufragar. (...) O Senhor desperta, para acordar 
e reanimar a nossa fé pascal. Temos uma 
âncora: na sua cruz, fomos salvos. Temos um 
leme: na sua cruz, fomos resgatados. Temos 
uma esperança: na sua cruz, 
fomos curados e abraçados, 
para que nada e ninguém 
nos separe do seu amor 
redentor”. 
Em Cristo ressuscitado, o nosso 
rosto expresse verdadeira alegria e 
confiança. Tenhamos todos o rosto de gente 
salva.
Agora é a vida do Ressuscitado a marcar o 
tempo. Vivamos n’Ele, com Ele e como Ele.
A todos e a cada um de vós, a todas as 
famílias, desejamos uma Páscoa fecunda.
Os vossos Párocos

VIVER O DIA  
DE PÁSCOA
Dicas para viverem um dia de 
Páscoa diferente

10h: Santa Missa com o Santo Padre 
Em direto da Basílica de São Pedro em Roma

11h: Santa Missa com o Senhor Arcebispo 
Em direto do Paço Episcopal

11h35: Bênção Urbi et Orbi 
Em direto da Praça de São Pedro em Roma

12h30: Anúncio da Ressurreição 
Pela hora de almoço rezar em família o anúncio da 
Ressurreição proposto pela nossa diocese

18h: Santa Missa com os Párocos 
Em direto da Igreja de São José. No final da missa 
daremos a bênção para todos os lares com a seguinte 
Oração:

P. Paz a esta casa  
e alegria para toda a família e amigos!
T. Aleluia! Aleluia!
P. Com alegria, anunciamos que  
Cristo Ressuscitou verdadeiramente!
T. Aleluia! Aleluia!
P. Senhor Jesus Cristo,  
pela vossa Incarnação  
entraste no tempo e  
na história da humanidade.  
Agora, ressuscitado,  
colocaste em nossos corações  
as sementes da esperança.  
Dai-nos a alegria do anúncio e  
a certeza da vida eterna.  
Vós que sois Deus com o Pai, 
na unidade do Espírito Santo.
T. Amem! Aleluia! Aleluia!

https://www.youtube.com/watch?v=OV13abPGjTI
https://www.youtube.com/watch?v=OV13abPGjTI
https://www.facebook.com/paroquiadefafe/
https://www.youtube.com/user/diocesebraga
http://www.diocese-braga.pt/liturgia/noticia/24388/
https://www.facebook.com/fafetv/


LEITURA I  
Actos dos Apóstolos  10, 34a, 37-43
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. É 
d’Ele que todos os profetas dão o seguinte 
testemunho: quem acredita n’Ele recebe pelo 
seu nome a remissão dos pecados».

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 117(118), 1-2, 16ab-17, 22-23
 Este é o dia que o Senhor fez: exultemos e 
cantemos de alegria.

Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, 
porque é eterna a sua misericórdia. 
Diga a casa de Israel: 
é eterna a Sua misericórdia.    
A mão do Senhor fez prodígios, 
a mão do Senhor foi magnífica. 
Não morrerei, mas hei-de viver, 
para anunciar as obras do Senhor.  

A pedra que os construtores rejeitaram 
tornou-se pedra angular. 
Tudo isto veio do Senhor: 
e é admirável aos nossos olhos. e. 

LEITURA II 
Colossenses 3, 1-4
Irmãos: Se ressuscitastes com Cristo, aspirai 
às coisas do alto, onde Cristo Se encontra, 
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, então também vós 
vos haveis de manifestar com Ele na glória.

EVANGELHO 
João 20, 1-9
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 
outro discípulo que Jesus amava e disse-
lhes: «Levaram o Senhor do sepulcro e não 
sabemos onde O 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.

A escuridão da morte dá lugar à luz da vida. 
Vamos «anunciar as obras do Senhor», 
testemunhar a vitória da Páscoa! É provável 
que sejam (apenas) pequenos sinais. Mesmo 
assim, «não sabeis que um pouco de 
fermento leveda toda a massa?». O anúncio e 
o testemunho de cada boa notícia é sempre 
mais contagiante do que qualquer pandemia.

“Viu e acreditou”
Em geral, os discípulos tiveram uma nota 
negativa na exigente prova da Paixão, como 
tivemos oportunidade de acompanhar nos 
dias da Semana Santa. O evangelho segundo 
João, diferente dos outros, continua a ratificar 
a dificuldade: Maria Madalena vai ao sepulcro 
sem qualquer esperança, apenas movida 
pela compaixão e pela necessidade de fazer 
o luto, de tal forma que corre para dizer que 
o corpo tinha desaparecido; Simão Pedro 

também corre, apenas para constatar «a 
pedra retirada do sepulcro… as ligaduras no 
chão… o sudário enrolado à parte». Há uma 
figura que se destaca: «o outro discípulo que 
Jesus amava». É ele que também corre, mas 
mais depressa, e chega primeiro. Agora, eis 
a diferença e a surpresa: «viu e acreditou». 
Esse «discípulo que Jesus amava» é um 
personagem mistério, que aparece em todos 
os momentos cruciais do evangelho segundo 
João, como modelo do discípulo de todos 
os tempos, o que se atreve a abrir os olhos 
para contemplar os acontecimentos à luz da 
fé: «viu e acreditou». A maioria das vezes, 
olhamos para a nossa vida com as vistas 
cansadas e até com os olhos fechados. Os 
preconceitos, a mania de acharmos que 
já sabemos o que vai acontecer, impede a 
possibilidade de uma atitude destemida: abrir 
os olhos para acolher a vida, inteira, com 
todas as suas potencialidades, nos fracassos 
e nas vitórias. 

O contágio da boa nova
A luz da fé torna possível rebobinar os 
acontecimentos e encontrar um novo 
significado. É a boa notícia: Jesus Cristo, 
«que passou fazendo o bem e curando a 
todos», ressuscitou! A ressurreição, muito 
além dos limites de qualquer vitória humana, 
muda tudo, altera a forma como olhamos 
a nossa existência. Não embarcamos em 
teorias da conspiração, nem tampouco 
inventariamos os motivos de tal ‘castigo’ 
divino. Ainda não percebemos a mensagem 
da Páscoa? Deus está do lado da vida. 
Temos medo. Como os discípulos na prova 
da Paixão, ficamos isolados e inseguros. 
Com os ‘olhos fechados’, apenas vemos um 
vírus capaz de suspender todos os sonhos, 
capaz de nos roubar a vida. Como «o outro 
discípulo que Jesus amava», na medida 
em que abrimos os olhos, na medida em 
que corremos o risco de acreditar, seremos 
transformados pela força da ressurreição de 
Jesus Cristo. A Páscoa tudo envolve com 
uma intensa luz, a começar pelas mulheres, 
as primeiras discípulas, passando por Pedro, 
João e todos os outros, por Paulo e pelas 
primeiras comunidades cristãs, de geração 
em geração, até ao nosso tempo, até ao fim 
dos tempos. Em tempo de incerteza, somos 
desafiados a contaminar toda a gente com a 
esperança e a alegria dos ressuscitados. Este 
é o contágio saudável da fé: a boa nova da 
vitória sobre o medo e a morte!

PALAVRA DE DEUS

REFLEXÃO

DOMINGO DE  
PÁSCOA
ANO A



E U C A R I S T I A S

13 Abril | SEGUNDA-FEIRA
Elvira Rodrigues Novais e pais
Domicília de Castro, pais e irmão
Adriano Costa Gonçalves
Avelino Carvalho da Silva e Felicidade de Oliveira
José Carlos Freitas e esposa
Luis Leite Rolo
Joaquim Ribeiro e esposa
Albertina Guimarães Mota e família
José Manuel Lobo Silva

14 Abril | TERÇA-FEIRA
Rodrigo Manuel Alves Oliveira (7.º a. f.)
Maria Alice Magalhães e Ramiro Marinho
Maria Isabel Gonçalves Novais Ribeiro
José Dias Neto e ação de graças pelo dom da vida

15 Abril | QUARTA-FEIRA
Maria Emília Costa Oliveira, marido e família
Maria Isabel Ferreira Silva e Castro
Artur Rocha e filho Armando Lameiras
Elvira Rodrigues Novais e pais
Família Teixeira Alves
Joaquina Teixeira Borba e marido Manuel Gonçalves Dias

16 Abril | QUINTA-FEIRA 
José Almeida da Costa e sogros
Ricardo Ferreira e Virgílio Ferreira

17 Abril | SEXTA-FEIRA
José Manuel Lobo Pereira e Francisco Pereira 
Soledade Mendes, pais e marido

18 Abril | SÁBADO
Ana da Conceição Pinto
Júlia Marques Lameiras e marido, José Francisco Salgueiro
António de Andrade Marinho (a.f.)
Torcato de Melo, esposa Rosa Dias e genro Alberto Santos
António Augusto Alves da Costa e esposa Maria Antonieta Magalhães 
Henriques
António da Cunha (a.n.) e Aurora da Cunha
Joaquina Lobo Teixeira

19 Abril | DOMINGO*

* “O pároco está obrigado todos os domingos e dias de preceito na sua 
diocese, a aplicar a Missa pelo povo que lhe foi confiado” (CIC 534)
Tendo em conta esta normativa do Direito Canónio, que os párocos já 
observavam com a missa das 8h na Igreja Matriz, tendo agora apenas 
uma Celebração Dominical, passamos as intenções previstas de 
Domingo para o dia 20 de Abril. 

Estão suspensas todas as celebrações eucarísticas comunitárias em todas as Igrejas e Capelas, com efeitos imediatos e até nova 
determinação. Porque a Eucaristia faz a Igreja, os Párocos celebrarão Missa diária, sem a participação do Povo. Nesta Missa terão 

presentes todas as intenções que estão marcadas e publicadas, a não ser que quem as mandou marcar peça a sua alteração.
Aos Domingos procuraremos transmitir a Eucaristia com a ajuda da FafeTV.

No site www.paroquiadefafe.com colocaremos vários subsídios para celebrarem a fé em família.
Aconselhamos que assistam à transmissão da Missa dominical, de preceito, pela televisão ou pela rádio.

LINKS PARA TRANSMISSÕES:

Facebook da Arquidiocese : 18h Seg. a Sáb; 11h Dom;
Santa Missa pela TV Canção Nova;

TVI: 11h Dom;
Renascença: 12h Eucaristia todos os dias; 18h30 Seg a Sex Recitação do Terço;

Santuário de Fátima;
Vatican News

https://www.facebook.com/arquidiocese.braga/
https://tv.cancaonova.com/programa/santa-missa-na-cancao-nova/
https://tvi.iol.pt/programa/missa/53c6b3993004dc006243d35d/sinopse
https://www.fatima.pt/pt/pages/transmissoes-online
https://www.fatima.pt/pt/pages/transmissoes-online
https://www.youtube.com/watch?v=OV13abPGjTI

