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III DOMINGO DA 
PÁSCOA 

LEITURA I: ACT 
3,13-15.17 -19

SALMO 4
REFRÃO: FAZEI 

BRILHAR SOBRE 
NÓS, SENHOR, A 
LUZ DO VOSSO 

ROSTO.

LEITURA II
1 JO 2,1-5A

EVANGELHO SEGUNDO S. LUCAS 24, 35-48

“A SALVAÇÃO ALCANÇADA POR JESUS É, NA VERDADE, TOTAL”

Naquele tempo, os discípulos 
de Emaús contaram o que tinha 
acontecido no caminho e como 
tinham reconhecido Jesus ao 
partir do pão. Enquanto diziam 
isto, Jesus apresentou-Se no meio 
deles e disse-lhes: “A paz esteja 
convosco”. Espantados e cheios de 
medo, julgavam ver um espírito. 
Disse-lhes Jesus: “Porque estais 
perturbados e porque se levantam 
esses pensamentos nos vossos 
corações? Vede as minhas mãos e os 
meus pés: sou Eu mesmo; tocai-Me e 
vede: um espírito não tem carne nem 
ossos, como vedes que Eu tenho”. 
Dito isto, mostrou-lhes as mãos e 
os pés. E como eles, na sua alegria 
e admiração, não queriam ainda 
acreditar, perguntou-lhes: “Tendes aí 

alguma coisa para comer?”. Deram-
Lhe uma posta de peixe assado, que 
Ele tomou e começou a comer diante 
deles. Depois disse-lhes: “Foram 
estas as palavras que vos dirigi, 
quando ainda estava convosco: 
‘Tem de se cumprir tudo o que está 
escrito a meu respeito na Lei de 
Moisés, nos Profetas e nos Salmos’”. 
Abriu-lhes então o entendimento 
para compreenderem as Escrituras 
e disse-lhes: “Assim está escrito 
que o Messias havia de sofrer e de 
ressuscitar dos mortos ao terceiro 
dia, e que havia de ser pregado 
em seu nome o arrependimento e 
o perdão dos pecados a todas as 
nações, começando por Jerusalém. 
Vós sois as testemunhas de todas 
estas coisas”. 
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Jesus aparece, visivelmente, aos Apóstolos 
e convida-os a tocarem o Seu corpo 
glorificado, a fim de que não subsistam 
dúvidas acerca da realidade corporal da 
Sua Ressurreição. Ele não é apenas um 
espírito imortalizado. Ele ressuscitou 
também no Seu corpo, como o provam as 
cicatrizes da Paixão e a refeição tomada 

diante deles.
A salvação alcançada por Jesus é, na 
verdade, total. Não abrange apenas a alma. 
Também o nosso corpo será glorificado. 
O que é necessário é que o cristão saiba 
sempre respeitar o seu corpo. Só assim a 
renovação iniciada com os Sacramentos se 
tornará, no futuro, “glória incorruptível”.
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20 DE ABRIL — TER
Terço das Famílias

21h30

25 DE ABRIL — DOM
Festa da Palavra

10h

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

MILONGA E CRAVAS
Campos de Fé(rias) das Paróquias de Cascais e Estoril

Temos notícias das boas! 
A Paróquia do Estoril e toda a equipa organizadora dos 
campos de férias estão a trabalhar para que este ano 
haja os tão desejados MILONGA E CRAVAS. Todos temos 
saudades: vocês e nós.

Datas dos campos: 16 a 21 de Agosto de 2021
Idades Milonga: entre os 12 - 14 anos (feitos em 2021)
Idades Cravas: entre os 15 - 17 anos (feitos em 2021)
Abertura das Inscrições: 27 de Maio, às 16h

ATENÇÃO: Tendo em conta a situação pandémica, 
a equipa organizadora cumprirá  escrupulosamente 
as deliberações das autoridades (tanto civis como 
eclesiásticas) relacionadas com a Covid-19, mesmo 
que tal implique a adoção de medidas extraordinárias, 
inclusive o cancelamento dos campos.



alertou mesmo para a 
intervenção do “maligno” na 
tentativa de “secar as fontes” 
da vida eclesial.
“As mudanças na Igreja, sem 
a oração, não são mudanças 
de Igreja, são mudanças de 
grupo”, indicou.
Francisco citou o Evangelho 
de Lucas para repetir uma 
“pergunta dramática” de 
Jesus: ‘Quando o Filho do 
Homem vier, encontrará 
porventura a fé sobre a 
terra?”.’ (Lc 18, 8).
“Ou encontrará apenas 
organizações, como 
se fosse um grupo de 
empreendedores da fé, todos 
bem organizados, que fazem 
beneficência?”, questionou.
Se a oração parar, durante 
algum tempo parece que 
tudo pode continuar como 
habitualmente, por inércia; 
pouco tempo depois, a Igreja 
percebe que se torna como 
que um invólucro vazio, que 
perdeu o seu eixo central, 
que já não possui a fonte do 
calor e do amor”.
O Papa apresentou a Igreja 
como uma “grande escola de 
oração”, que começa ao “colo 
dos pais ou dos avós”.
“Aquele dom, que 
recebemos na infância 

com simplicidade, 
compreendemos que é um 
património grande, um 
património riquíssimo, e 
que a experiência da oração 
merece ser aprofundada 
cada vez mais”, acrescentou.
Francisco destacou que 
a fé cresce “até através 
dos momentos de crise e 
ressurreição”.
A intervenção destacou 
o papel dos mosteiros, 
conventos e eremitérios 
como “centros de irradiação 
espiritual”, na Igreja e na 
sociedade, evocando o 
impacto do monaquismo “no 
nascimento e no crescimento 
da civilização europeia”.
“Pequenos oásis em que se 
partilha uma oração intensa 
e se constrói a comunhão 
fraterna dia após dia”, 
realçou.
“Rezar e trabalhar em 
comunidade faz avançar 
o mundo. É um motor”, 
acrescentou.
O Papa sustentou que, 
na vida da Igreja, “tudo 
cresce graças à oração”, que 
ilumina o “caminho para 
evangelizar”.
“Sem fé, tudo se desmorona; 
sem a oração, a fé apaga-se”, 
alertou.

APONTAMENTO
DA SEMANA

Apresentou-Se, mostrou-Se, deu-Se a ver! Acreditar 
na ressurreição é reconhecer  Cristo  vivo no meio 

de nós, tal como aconteceu em Emaús. Vivo, quer 
dizer: PRESENTE! Presente, portanto: actual, que 

actua, age, opera! “A fé na ressurreição não significa 
apenas que Cristo vive agora uma vida incorruptível, 
que os seus ensinamentos permanecem irrevogáveis, 

mas mais ainda: que os seus discípulos devem 
prosseguir a Sua “causa”; que a Sua missão não deve 

ser interrompida”, explica o card. C. Cafarra. Esta é 
a tarefa da Igreja, o encargo do povo de Deus.

O QUE É A JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE (JMJ)?

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é um 
encontro dos jovens de todo o mundo 
com o Papa. É, simultaneamente, uma 
peregrinação, uma festa da juventude, uma 

expressão da Igreja universal e um momento forte de 
evangelização do mundo juvenil. Apresenta-se como 
um convite a uma geração determinada em construir 
um mundo mais justo e solidário. Com uma identidade 
claramente católica, é aberta a todos, quer estejam mais 
próximos ou mais distantes da Igreja.

“Estão todas as 
organizações, estão os 
media que informam tudo, 
mas a oração não se vê, não 
se reza”, referiu Francisco, 
falando em “certos 
grupos que se colocam 
de acordo, para levar por 
diante reformas eclesiais, 
mudanças na vida da 
Igreja”.
A intervenção, incluída 
no ciclo semanal de 
catequeses que o pontífice 
tem dedicado à oração, 

Mudanças 
na Igreja
“Mudanças na Igreja, 
sem a oração, não são 
mudanças de Igreja, são 
mudanças de grupo” Papa 
Francisco
O Papa criticou no 
Vaticano quem propõe 
“mudanças eclesiais” sem 
referências espirituais, 
confiando apenas nos 
resultados da sua própria 
discussão.


