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Visita Pascal 2019
Segunda, 22: Codaçal, Fradilhão e Chão das Pias 17h00
Terça, 23: Casais do Chão 18h00
Quarta, 24: Marinha da Mendiga 17h30
Quinta, 25: Bemposta 18h30
Sexta, 26: Cabeça Veada 18h00
Sábado, 27: Arrimal 13h30
Domingo de Pascoela, 28: Mendiga 14h00
Segunda, 29: Arrabal e Alqueidão do Arrimal 17h00
Terça, 30: Bezerra e Portela Vale Espinho 17h30
Quinta, 02: S. Silvestre (Norte) Mato Velho, Casal Velho, Poio 18h30
Sexta, 03: S. Silvestre (Sul) Lagar Novo, Sobreira, Gingil, Marinha 18h00
A Visita Pascal quer ser o anúncio festivo da Ressurreição de Cristo e também
quer ser uma celebração festiva da bênção das famílias. Sendo assim, faço um
vivo apelo a que, tanto quanto possível, a mesma visita se faça com todos os
elementos da família presentes. Também convido todas as pessoas de cada uma
das comunidades a participarem nas celebrações eucarísticas e nos convívios
como forma de estendermos a celebração à família comunitária. Nas sedes das
Paróquias não se farão convívios e haverá apenas missa no final da visita Pascal
de Sábado de Pascoela. Por razões de tempo, peço que não procurem tratar de
assuntos de cartório. Recordo que as ofertas feitas pelas famílias se destinam ao
fundo paroquial e são um auxílio necessário para a despesa corrente da Paróquia.
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1ª Leitura – Act 10,34.37-43;
Salmo – Salmo 117 (118);
2ª Leitura – Col 3,1-4;
Evangelho – Jo 20,1-9.

Cristo Ressuscitou!
A liturgia deste domingo celebra a ressurreição e garante-nos que a vida em plenitude
resulta de uma existência feita dom e serviço em favor dos irmãos. A ressurreição
de Cristo é o exemplo concreto que confirma tudo isto.
A primeira leitura apresenta o exemplo de Cristo que “passou pelo mundo fazendo
o bem” e que, por amor, Se deu até à morte; por isso, Deus ressuscitou-O. Os
discípulos, testemunhas desta dinâmica, devem anunciar este “caminho” a todos
os homens.
O Evangelho coloca-nos diante de duas atitudes face à ressurreição: a do discípulo

Sábado 27:14h00 – Visita Pascal no Arrimal
20h30 – Eucaristia na Igreja Paroquial do Arrimal
Manuel Caetano Alves Durão m/c esposa e filhos; + Joaquim Rosa, avós, tios e
padrinhos m/c Paulo Rosa; + Manuel Carreira Martins m/c netos Cristiano e
Sónia; + Florinda Moleiro da Conceição m/c filhas; + Francisco Simão, Francisca
Martins, sogro e tios de Manuel Francisco Martins Simão; + Rui Bento m/c
Leandro e Andreia; + Martinho Rosário Martins e Emília Paula Martins m/c filhos
e netos; + Etelvino Paulo Martins m/c esposa e filhos; + António Martins e pais
m/c esposa.
Domingo 28: Domingo de Pascoela
09h30 - Eucaristia na Igreja Paroquial da Mendiga
10h45 - Eucaristia na Igreja Paroquial do Arrimal - Sócios CCRD Arrimal
12h00 - Eucaristia na Igreja Paroquial de Serro Ventoso
14h30 - Visita Pascal na Mendiga
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obstinado, que se recusa a aceitá-la porque, na sua lógica, o amor total e a doação
da vida não podem nunca ser geradores de vida nova; e o discípulo ideal, que ama
Jesus e que, por isso, entende o seu caminho e a sua proposta – a esse não o
escandaliza nem o espanta que da cruz tenha nascido a vida plena, a vida verdadeira.
A segunda leitura convida os cristãos, revestidos de Cristo pelo Baptismo, a
continuarem a sua caminhada de vida nova, até à transformação plena que
acontecerá quando, pela morte, tivermos ultrapassado a última fronteira da nossa
finitude.
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