
CRISTO JESUS BATE À NOSSA PORTA 
ATRAVÉS DA SAGRADA ESCRITURA

Sagrada Escritura e Sacramentos são inseparáveis entre 
si. Quando os Sacramentos são introduzidos e iluminados 
pela Palavra, manifestam-se mais claramente como a 
meta dum caminho onde o próprio Cristo abre a mente e 
o coração ao reconhecimento da sua ação salvífica. 
Neste contexto, é preciso não esquecer um ensinamento 
que vem do livro do Apocalipse; lá se ensina que o 
Senhor está à porta e bate. Se uma pessoa ouvir a sua 
voz e Lhe abrir a porta, Ele entra para cear junto com ela 
(cf. 3, 20). Cristo Jesus bate à nossa porta através da 
Sagrada Escritura; se ouvirmos e abrirmos a porta da 
mente e do coração, então Ele entra na nossa vida e 
permanece connosco.

Papa Francisco, M.p. Aperuit Illis, 30-09-2019
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CRISTO RESSUSCITOU!
O meu Amado ressuscitou! Aleluia! O meu
Deus ressuscitou! Aleluia!
Ó branca lua, brilhai!
Ó fria lua, abrasai os nossos corações!
Ó lua, dai luz como sete sóis!
Ó noite, desaparece!
Sombras, apagai-vos!
A Luz eterna despontou!
Sede Bendito! Sede bendito! Sede Bendito!
Santo, santo, santo! Bendito seja o Senhor!
Aleluia!
A luz de Cristo brilha, a noite ilumina-se, a
noite resplandece, Cristo ressuscitou!.

Beato Charles de Foucault

Bênção pascal
Os dias da Páscoa são tradicionalmente dedicados à 
bênção das casas e das famílias. O Pároco dará a 
bênção no canal youtube PeAntonio Figueira
(UC2veL8sWbbuS83TsfJ4ZxZQ) no Domingo de Páscoa 
às 15h00.

Renúncia quaresmal
Nesta Quaresma de 2021, o Patriarcado de Lisboa vai 
destinar o valor da Renúncia Quaresmal à Caritas de 
Lisboa, dadas as consequências gravosas desta 
pandemia. A entrega da renúncia pode ser feita 
diretamente ou através da paróquia, até ao próximo 
dia 11 de abril, para o 
IBAN PT50003300004544795746905 (PATRIARCADO). 

JESUS É «O VIVENTE» (Ap1,4) 
O nascimento de Jesus em Belém não é um facto 
que se possa relegar para o passado. Diante 
d'Ele, com efeito, está a história humana inteira: o 
nosso tempo actual e o futuro do mundo são 
iluminados pela sua presença. Ele é «o Vivente» 
(Ap. 1, 18), «Aquele que é, que era e que há-de 
vir» (Ap. 1, 4). Diante d'Ele deve dobrar-se todo o 
joelho no céu, na terra e nos abismos, e toda a 
língua há de proclamar que Ele é o Senhor (cf. Fil 
2, 10-11). Cada homem, ao encontrar Cristo, 
descobre o mistério da sua própria vida (Cf. G 
22). Jesus é verdadeiramente a realidade nova 
que supera tudo quanto a humanidade pudesse 
esperar, e tal permanecerá para sempre ao longo 
das épocas sucessivas da história. Deste modo, a 
encarnação do Filho de Deus e a salvação que 
realizou com a sua morte e ressurreição são o 
verdadeiro critério para avaliar a realidade 
temporal e qualquer projecto que procure tornar a 
vida do homem cada vez mais humana. .

S. João Paulo II, 29.11.1998 

AVALIAÇÃO DA RECEPÇÃO DO 
SÍNODO DIOCESANO

No sentido de celebrar e agradecer o caminho 
percorrido, para avaliar a recepção do Sínodo 
Diocesano ao longo deste quadriénio e para projectar os 
próximos anos pastorais no Sonho missionário de chegar 
a todos, terá início esta semana o caminho de avaliação e 
preparação do documento final. Rezemos por esta 
intenção em comunhão com o Senhor Patriarca e 
estejamos prontos para participar.

SANTA PÁSCOA
Deus concedeu-nos ainda a graça de celebrarmos 
esta Páscoa nas Igrejas. Lembra-nos o Senhor 
Patriarca que «a Páscoa de Jesus foi há quase dois 
milénios já. Desde então temos a sua presença 
ressuscitada entre nós, assegurando a vitória da 
vida em todas as situações que a requerem e como 
n’Ele aconteceu.» 
É nesta certeza que vivemos todos os momentos, 
mesmo os mais difíceis, porque maior é sempre a 
vitória da vida, na ressurreição do Senhor em corpo 
e alma.    
Uma Santa  Páscoa  para  cada  paroquiano  e  
cada família destas comunidades do Senhor Jesus 
dos Aflitos e de Cristo Rei que, no seu conjunto, 
traçam a inteireza do  Mistério  Pascal.  Muito  
gratos  pelos  gestos  e mensagens de gratidão e 
comunhão, que retribuímos e propagamos. Os 
padres que Vos servem,

Pe. António Figueira, Pe.Miguel Vasconcelos e
Pe. Rajesh Jeyaseelan
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