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II DOMINGO 
DA PÁSCOA 

OU DA DIVINA 
MISERICÓRDIA

LEITURA I: ACT 
4,32-35

SALMO 
117 (118) 

REFRÃO: DAI 
GRAÇAS AO 

SENHOR, 
PORQUE ELE É 

BOM, PORQUE É 
ETERNA A SUA 
MISERICÓRDIA.

LEITURA II
1 JO 5,1-6

EVANGELHO SEGUNDO S. JOÃO 20, 19-31

“PASSAR DA VISÃO À FÉ“

Na tarde daquele dia, o primeiro 
da semana, estando fechadas as 
portas da casa onde os discípulos 
se encontravam, com medo dos 
judeus, veio Jesus, apresentou-Se 
no meio deles e disse-lhes: “A paz 
esteja convosco”. Dito isto, mostrou-
lhes as mãos e o lado. Os discípulos 
ficaram cheios de alegria ao verem 
o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: 
“A paz esteja convosco. Assim como 
o Pai Me enviou, também Eu vos 
envio a vós”. Dito isto, soprou sobre 
eles e disse-lhes: “Recebei o Espírito 
Santo: àqueles a quem perdoardes 
os pecados ser-lhes-ão perdoados; 
e àqueles a quem os retiverdes ser-
lhes-ão retidos”. Tomé, um dos Doze, 
chamado Dídimo, não estava com 
eles quando veio Jesus. Disseram-
lhe os outros discípulos: “Vimos o 
Senhor”. Mas ele respondeu-lhes: 
“Se não vir nas suas mãos o sinal 

dos cravos, se não meter o dedo 
no lugar dos cravos e a mão no seu 
lado, não acreditarei”. Oito dias 
depois, estavam os discípulos outra 
vez em casa, e Tomé com eles. Veio 
Jesus, estando as portas fechadas, 
apresentou-Se no meio deles e disse: 
“A paz esteja convosco”. Depois disse 
a Tomé: “Põe aqui o teu dedo e vê 
as minhas mãos; aproxima a tua 
mão e mete-a no meu lado; e não 
sejas incrédulo, mas crente”. Tomé 
respondeu-Lhe: “Meu Senhor e meu 
Deus!”. Disse-lhe Jesus: “Porque 
Me viste acreditaste: felizes os que 
acreditam sem terem visto”. Muitos 
outros milagres fez Jesus na presença 
dos seus discípulos, que não estão 
escritos neste livro. Estes, porém, 
foram escritos para acreditardes que 
Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e 
para que, acreditando, tenhais a vida 
em seu nome.

DO

Padre Paulo

Com a Ressurreição, começou um novo 
modo de existência para Jesus Cristo. A 
partir desse momento, já não será mais 
possível conhecê-l’O através dos meios 
humanos. Tem que se passar da visão à 
fé. Será ela que nos permitirá “ver” Cristo 

Ressuscitado nos Seus sacramentos e na 
vida da Sua Igreja. Aqueles, porém, que 
crêem no Filho de Deus, sem O ver, sem O 
tocar, sem discutir, serão tão felizes como 
aqueles que foram testemunhas oculares 
da Sua glória de Ressuscitado.Donativos 
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15 DE ABRIL — QUI
Reunião Pais 3º ano 

Igreja da Boa Nova | 21h30

HORÁRIO GERAL PARÓQUIA
ACOLHIMENTO E CARTÓRIO 

2ª a 6ª — 10h › 12h / 16h › 18h 
SAB — 10h › 11h

CONFISSÕES
IGREJA DE STO. ANTÓNIO 

2ª a SÁB — 10h › 11h 

IGREJA SRA. BOA NOVA
2ª a 6ª — 18h30 › 19h

MISSAS
DOMINGO

IGREJA DE STO. ANTÓNIO - 8h 
IGREJA SRA. BOA NOVA - 10h, 11h30, 

13h, 18h, 19h15 
SÁBADO

IGREJA DE STO. ANTÓNIO - 9h30
IGREJA SRA. BOA NOVA - 19h (ves-

pertina)
 SEG A SEX

IGREJA DE STO. ANTÓNIO - 9h30
IGREJA SRA. BOA NOVA - 19h

Deus são cada vez mais 
evidentes, esta Jornada 
propõe-se ser uma 
experiência de testemunho 
de Cristo Ressuscitado 
para os Jovens de todo 
o Mundo, levando-os a 
uma evangelização activa, 
dinâmica e apressada. Não 
como quem tem pressa, 
mas como quem não 
quer perder tempo. 

Assinalamos hoje - 
Domingo da Divina 
Misericórdia - o arranque 
oficial deste caminho 
rumo a JMJ Lisboa 2023 
na Paróquia de Santo 
António do Estoril. 
Durante os próximos 
meses iremos, a passos 
largos, rumo a tão grande 
acontecimento para a 
Igreja Universal do qual 
a Diocese de Lisboa, e 
em particular a nossa 
Paróquia, terá a graça 
de preparar e acolher. 
E porque o “Evangelho 
não é para alguns, mas 
para todos” (Exortação 

Apostólica Christus Vivit 
177), ninguém ficará 
de fora desta festa da 
juventude: Ele chama-
nos a todos! Por isso 
contamos com todos vós, 
com as vossas orações 
e a vossa disponibilidade 
para connosco fazer 
caminho. Em Igreja, em 
Comunidade, porque só 
assim faz sentido.

O Sepulcro está vazio. 
Cristo venceu a Morte. 
A Sua Misericórdia é 
eterna. Perante esta Boa 
Nova não podemos ficar 
parados: há pressa no ar! 
Levemo-la a todos, sem 
excepção. Não como 
quem tem pressa, mas 
como quem não quer 
perder tempo. 

Pedro Cortegaça 
Coordenador do Comité 
Organizador Paroquial 
(COP) da JMJ Lisboa 2023
Paróquia de Santo António 
do Estoril



sua Divina Misericórdia 
no povoado de Plock, na 
Polônia.
A Divina Misericórdia 
é vinculada de modo 
especial ao Evangelho 
do segundo Domingo da 
Páscoa, representada no 
momento em que Jesus 
aparece aos discípulos 
no Cenáculo, após a 
ressurreição, e lhes dá o 
poder de perdoar ou reter 
os pecados. Este momento 
está registrado em João 
20,19-31. Essa passagem 
abrange a aparição de Jesus 
Ressuscitado ao apóstolo 
São Tomé, quando Jesus 
o convida a tocar em Suas 
chagas no oitavo dia depois 
da Ressurreição (João 
20,26). Por isso mesmo, é 
utilizado na liturgia oito 
dias depois da Páscoa.
Para entender ainda mais 
completamente o que é o 
Domingo da Misericórdia, 
precisamos antes entender 
melhor o tempo litúrgico 
em que ele se insere: o 
Tempo Pascal, período que 
dura cinquenta dias que são 
“como um só”:
O Tempo Pascal começou 
na Vigília Pascal, com a 
Ressurreição de Cristo, e 

é celebrado durante sete 
semanas, até a vinda do 
Espírito Santo no Domingo 
de Pentecostes (que significa, 
em grego, “cinquenta dias”).
Esse tempo litúrgico de 
imensa força e significado é 
uma profunda celebração da 
Páscoa de Cristo, que passa 
da morte à vida – a palavra 
“Páscoa”, aliás, significa 
precisamente “passagem”, 
conforme o sentido literal do 
termo na tradição judaica.
O Tempo Pascal é também a 
Páscoa da Igreja, Corpo de 
Cristo, que passa para a Vida 
Nova do Senhor e no Senhor. 
É um tempo que prolonga 
a alegria inigualável da 
Ressurreição e aguarda, ao 
final destes cinquenta dias, 
o dom do Espírito Santo na 
festa de Pentecostes.

APONTAMENTO
DA SEMANA

Para crer precisamos de ver e tocar o Ressuscitado, 
como se Ele fosse tangível, se apresentasse como 

O retrata a extravagante arte barroca. Esta 
propensão para o espaventoso, o espetacular, 
parece magnífica e de notável evidência, mas 

sem registo. Como diz Wittgenstein, “precisas de 
redenção [nascer de Deus] , caso contrário perdes-

te”; por isso, o Ressuscitado abre uma fresta, 
irrompe como um facho de luz, - por assim dizer -, 

decidido a visitar-nos na nossa intimidade, discreta 
mas decisivamente. Ele vem, quantas vezes for 

necessário, para nos ouvir dizer: 
“Meu Senhor e meu Deus!”.

“MARIA LEVANTOU-SE E PARTIU APRESSADAMENTE” 
(LC 1, 39)

Chegou a hora da nossa paróquia, com Maria,  
começar  a sua caminhada rumo à Jornada Mundial da 
Juventude - Lisboa 2023.
A partir de hoje, e até à Jornada, somos todos 
convidados a preparar, a rezar e a colaborar neste 
que será um dos maiores encontros de fé e de vida 
realizados em Portugal. Porque desejamos acolher os 
jovens de todo o Mundo e porque queremos ajudar a 
tornar inesquecível este evento, com a alegria própria 
do tempo Pascal, convoco toda a Paróquia de Santo 
António do Estoril para as JMJ Lisboa 2023.
Pe. Paulo Malícia

Esta passagem do Evangelho de São Lucas, ilustra-
nos a atitude de Maria logo após a Anunciação do Anjo 
Gabriel. Maria parte apressada em direção à casa de 
Zacarias, para visitar a sua prima Santa Isabel. Não 
como quem tem pressa, mas como quem não 
quer perder tempo. Com o seu “Fiat”, e perante 
tamanha Boa-Nova, Maria não consegue ficar parada, 
nem tão pouco assistir serenamente a tão grande 
acontecimento. A experiência do Amor de Deus é de tal 
forma “urgente” que Maria, como que visceralmente, 
não consegue ficar parada: Levanta-se e age!

Este é o tema da Jornada Mundial da Juventude 
(JMJ) - Lisboa 2023. Numa sociedade onde os 
desafios e as resistências à experiência do amor de 

a mensagem que nos 
vem da palavra de Deus 
neste segundo Domingo 
de Páscoa, que de agora 
em diante, na Igreja 
inteira, tomará o nome 
de ‘Domingo da Divina 
Misericórdia’” (Homilia, 
30 de abril de 2000).
A base desta devoção, de 
fato, vem de revelações 
privadas a Santa 
Faustina, religiosa 
polonesa que recebeu as 
mensagens de Jesus sobre 

Domingo da Divina 
Misericórdia
A Igreja Católica celebra, 
no segundo Domingo 
da Páscoa, um dia 
especialmente dedicado à 
Divina Misericórdia.
Quem o incluiu no 
calendário da Igreja foi 
São João Paulo II, no ano 
2000, ao canonizar Santa 
Faustina Kowalska. Ele 
declarou:
“É importante que 
acolhamos inteiramente 


