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Ressuscitei e estou convosco...

[ Diác. Sebastião ])

Destaques
Visita Pascal

A Visita Pascal nos
territórios da UPC obedecerá
ao seguinte calendário:

domingo, 1 de abril:

14.30h: Cantanhede
15h: Outil (com pároco)
15h: Pena
15h: Portunhos
15h: Vale de Água

segunda-feira, 2 de abril:

10h: Póvoa da Lomba
14.30h: Lemede
14.30h: Vila Nova (pároco)

domingo, 8 de abril:

14.30h: S. José
15h: Varziela (com pároco)

HolyPitcher

Atividade destinada a
catequizandos e alunos de
EMRC do 7.º ao 10.º ano, o
HolyPicher decorrerá esta
semana, de 04 a 06 de abril.

Boas Festas - A todos, votos de uma Santa Páscoa!

“Ressuscitei e estou convosco porque o meu amor
é para sempre”.
Esta tem de ser a nossa grande certeza: o Senhor
está vivo, está no meio de nós e nós estamos vivos
n'Ele e para sempre. E quereis maior motivo de
alegria? Por isso, alegrai-vos, cantai aleluias.
As palavras do Ressuscitado, mais do que palavras,
são gestos concretos da Páscoa de Jesus. Aos olhos do
mundo, aconteceu-lhe, nesta vida, o que de pior se podia imaginar: perseguições, sofrimentos, morte. Contudo, Jesus não saiu derrotado, n’Ele está a vitória da
fidelidade, do amor e da vida, bem como a derrota do
mal, do pecado e da morte. Jesus teve a última palavra.
Com a Sua Ressurreição, Jesus fez-nos renascer
como “Povo da Páscoa” ou "Novo Povo de Deus”.
Um Povo que assume a causa pela qual Ele veio a
este mundo: " Para que todos tenham vida e a tenham
em abundância". Veio para todos. Mas, os que O
seguirem, darão testemunho desse seguimento enveredando por caminhos de paz, dignidade, graça,
liberdade, solidariedade e amor, fazendo com que a
Páscoa aconteça na sua vida.
Páscoa é tempo de esperança e ação. Tempo para
começar uma vida nova, na certeza de que, nas mãos
de Deus, até a morte pode transformar-se em vida.
Depois da Ressurreição, a Cruz tornou-se testemunho de amor e sinal de esperança: é o poder de Deus
que se manifesta na humildade e no serviço dos que
acreditam. “Eu sou a Ressurreição e a vida. Quem
acredita em Mim, ainda que morra, viverá.”
Cristo ressuscitou e está connosco. Esta verdade
deve tocar-nos profundamente. Por isso: acredita,
alegra-te e dá testemunho.
Aleluia! Aleluia!

[ 2 ] Liturgia e Vida

DOMINGO DE PÁSCOA (ANO B)
A Palavra [excertos]
1ª leitura [Atos 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
batismo que João pregou: Deus
ungiu com o Espírito Santo e com
poder 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 [...]».
Salmo Responsorial
[Salmo 117 (118)]

Este é o dia que o Senhor fez:
exultemos e cantemos de alegria.

2ª leitura [Col 3, 1-4]
Irmãos: Se ressuscitastes com
Cristo, aspirai às coisas do alto, onde
está Cristo, 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, também vós vos haveis
de manifestar com Ele na glória.
Evangelho [Jo 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
discípulo predileto de Jesus e disselhes: «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 [...]. Entretanto, [...] Simão
Pedro [...] 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. [...].

Reflexão
“Cristo Ressuscitou verdadeiramente! Aleluia!”
Depois de escutarmos as leituras do Tríduo Pascal e
de interiorizarmos a sua mensagem, sentimo-nos
inundados pela certeza da Ressurreição de Cristo.
Pedro, o discípulo de Jesus, apresenta um especial
empenho e um fulgor muito grande no exercício do seu
Apostolado, pelo facto de ter convivido de perto com o
próprio Jesus de Nazaré - diz-nos a primeira leitura. Este
discípulo faz um constante apelo à conversão de todos
os que o rodeiam, apontando a Salvação que o Jesus
Ressuscitado trouxe aos que n'Ele acreditam.
S. Paulo, na segunda leitura, aconselha-nos a não
darmos demasiada importância aos bens materiais,
àquilo que é terreno. Diz-nos para colocarmos os nossos
olhos em tudo o que vem de Deus, porque é isso que nos
traz a verdadeira felicidade. Este evangelista diz-nos
para nos preocuparmos, antes, com os valores que Cristo
nos ensinou e esforçarmo-nos por colocá-los em prática.
O Evangelho de S. João ajuda-nos a ver a missão dos
apóstolos daquele tempo, mas também os dos tempos de
hoje, como um exemplo a seguir, para que, unidos a
Cristo, sejamos construtores de uma permanente
renovação de vida. Ele garante-nos que a vida gasta a
amar, não é perdida, nem fracassada. Mas, sim, um
caminho para a vida plena, vida verdadeira. Acreditamos
que, com a Ressurreição de Jesus, a esperança venceu o
desânimo, o amor venceu o ódio, a vida venceu a morte.
Que cada um de nós, impulsionado pelo amor e pela
alegria da Vida Nova que Cristo Ressuscitado nos traz,
possa levar a ressurreição a todos os lugares por onde
passar.
[ Dora Guerra ]

Igreja em notícia [ 3 ]

Por cá
Via-Sacra interparoquial

O vento e o frio não foram impedimento à realização da
Via-Sacra, interparoquial, no Parque Verde da cidade, na tarde
do Domingo de Ramos. Assim, um significativo número de
pessoas de toda a unidade pastoral, incluindo crianças, adolescentes e seus familiares marcaram presença e participaram
ativamente neste momento de oração.
As crianças da catequese encenaram, com muita dignidade
e o encanto que lhes é característico, as cenas bíblicas de cada
uma das estações.
O comentário foi extraído da Mensagem do Papa Francisco
para a Quaresma com o tema: “Porque se multiplicará a
iniquidade vai resfriar o amor de muitos” (Mt 24, 12), onde ele
nos alerta para os falsos profetas que enganam muita gente e
nos recomenda os remédios adequados para os enfrentar (o
jejum, a partilha e a oração). Na verdade, são bem visíveis as
manifestações da iniquidade: violências, fraudes, mentira,
confusão entre o mal e o bem. E os falsos profetas abundam
também, como exemplifica o Papa: “a quantos jovens se ofere-

ce o falso remédio da droga, de relações passageiras, de lucros
fáceis mas desonestos! Quantos acabam enredados numa
vida completamente virtual onde as relações parecem mais
simples e ágeis mas depois se revelam dramaticamente sem
sentido! Estes impostores, ao mesmo tempo que oferecem
coisas sem valor, tiram aquilo que é mais precioso como a
dignidade, a liberdade e a capacidade de amar”.

Uma oração de súplica ao Senhor, um compromisso de
fazermos da nossa vida uma entrega aos outros, por amor, e
um cântico apropriado, completaram cada uma das estações.
Foi uma bela forma de dar início à celebração do Mistério
Pascal, que pretendemos viver com grande intensidade e fervor.

[ Teresa Costa ]

Festa de Nossa Senhora da Esperança

Realiza-se na Pena, no próximo sábado, 7 de abril, a Festa de
Nª Senhora da Esperança, com destaque, a nível religioso, para
a Procissão às 11.30h, Missa às 12h e nova Procissão às 15.30h.
Comunhão Reparadora nos Primeiros Sábados

Uma vez mais se convida todos os paroquianos a participarem nesta devoção, pedida por Nossa Senhora de Fátima em
reparação pelos pecados contra o Imaculado Coração de Maria,
como forma de desenvolver o sentido da responsabilidade
coletiva e a prática da reparação. Passos a não esquecer na
devoção dos Primeiros Sábados de cada mês: confessar-se;
receber a Sagrada Comunhão; rezar o terço; fazer companhia a
Nª Senhora durante quinze minutos, meditando nos quinze
mistérios do Rosário com o fim de a desagravar.

No Vaticano
Deus ama «como um pai
e uma mãe» – diz o Papa.
- Confissão deve ser vista
como «abraço de amor»

O Papa Francisco apresentou esta semana no Vaticano
o amor de Deus como o amor
de “um pai e uma mãe”,
sempre fiel à sua aliança com
a humanidade.
“Este é o amor de Deus,
como o de uma mãe. Deus
não se esquece de nós.
Nunca. Não pode, é fiel à
Sua aliança. Isso dá-nos
segurança. Podemos dizer:
‘Mas a minha vida é tão
ruim… Tenho esta dificuldade, sou um pecador, uma
pecadora…’ Ele não se
esquece de você, porque tem
este amor visceral, e é pai e
mãe”, declarou, na homilia
da Missa a que presidiu na
Capela da Casa de Sta Marta.
[...] A poucos dias da Semana Santa [...],a intervenção
destacou a importância do
Sacramento da Penitência,
convidando os católicos a
não ver na Confissão uma
ida à “lavandaria”.
“Não. Vamos para receber
um abraço de amor deste
Deus fiel que nos espera
sempre. Sempre”, acrescentou o pontífice. [...]
[ Fonte: www.agencia.ecclesia.pt ]
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Agenda Semanal
SEGUNDA 2 abr

TERÇA 3 abr

Póvoa da Lomba
9 h: Eucaristia *
10h: Visita Pascal

Salão P. Vítor Gomes Outil | Casa do Poço Centro Paroquial
21h: Cursos de
9h: Início do
20.30h: XXV PerCristandade
HolyPitcher (4 a 6 abr) curso Alpha_5

Lemede
10.15h: Eucaristia *
14.30h: Visita Pascal

Portunhos
21h: Cenáculo do
Imaculado Coração
de Maria

Vila Nova
11.30h: Eucaristia
14.30h: Visita Pascal

QUARTA 4 abr

QUINTA 5 abr

[Atividade p/ catequizandos e alunos de EMRC
Igreja matriz CNT
do 7.º ao 10.º ano]

21h: Adoração
Salão P. Vítor Gomes eucarística
21h: Oração do
Grupo Carismático
Centro Paroquial
21h: Ciclo de Cinema
Quartas-Feiras
Clássicas

----------------------------------

* Com bênção e envio
das Cruzes

SEXTA 6 abr
Outil
15h: Eucaristia
[Encerramento do
HolyPitcher]

Centro Paroquial
21h: Reunião de
preparação para o
batismo
21h: Reunião com
Encarregados de
Educação para
preparação da Festa
da Vida (8.º ano)
21h: Catequese de
Adultos: “A consciência cristã”

---------------------------------------

SÁBADO 7 abr

DOMINGO 8 abr

Pena

EUCARISTIAS:

Festa Nª Sª da Esperança:

9h: Portunhos

11.30h Procissão
12h: Eucaristia
15.30h: Procissão
---------EUCARISTIAS vespertinas:

18h: Varziela
19.15h: S. José
[c/ bênção/envio das Cruzes]

11.30h: Cantanhede
[c/ aniversário do Cantar-Te]

CELEB. da PALAVRA:

18h: Misericórdia
18h: Póvoa da Lomba
19.15h: Lemede
---------Igreja matriz CNT
22h: Concerto de Páscoa

[pelo Grupo Coral da
Filarmónica dos Covões]

10.15h: Outil
11.30h: Cantanhede
[com batismo]
---------VISITA PASCAL:

14.30h: S. José
15h: Varziela

Informações
Atendimento pelo pároco:
Cantanhede: de quarta a sexta-feira | 18h-19h
Confissões
Cantanhede: de terça a sexta-feira | 08h-8.30h
Visita do pároco a doentes no Hospital e Misericórdia
terças-feiras |17.30h-19h
Atendimento da secretaria, no Centro Paroquial:
de terça a sexta-feira | 15.30h-19.30h
aos sábados | 09h-13h
tel.: 231422870 | 961697759
email: unidadepastoraldecantanhede@gmail.com
Sítio da Unidade Pastoral de Cantanhede (Internet):
www.upc.pt

Contactos
P. João Pedro Lopes da Silva
tel.: 967432017 | 231403824
email: pjoaopedrosilva@gmail.com
Coordenador do boletim "registos"
tel.: 231423156
email: ccregistos@gmail.com

«O único que nos faz renascer é Jesus Cristo, mais ninguém. E para isso não se tem de pagar nada,
porque a justificação – tornar-se justo – é gratuita. Jesus deu a vida por nós gratuitamente...»
[Papa Francisco (28 de março de 2018)]
Ficha Técnica || Carlos Catarino [Coordenação] | Jorge Abreu Catarino [Grafismo]
Diác. Sebastião [Ressuscitei e estou convosco...] | Dora Guerra [Domingo de Páscoa- Reflexão] | Teresa Costa [Via-Sacra interparoquial] | Diác.
Sebastião e P. João Pedro [Agenda Semanal]

