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Visita Pascal 2019
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. 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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Domingo II
Páscoa
28 Abril 2019

1ª Leitura – Actos 5,12-16;
Salmo – Salmo 117 (118);
2ª Leitura – Ap 1,9-11a.12-13.17-19;
Evangelho – Jo 20,19-31.

Comunidade Cristã, espaço de encontro com Deus
A liturgia deste domingo põe em relevo o papel da comunidade cristã como espaço
privilegiado de encontro com Jesus ressuscitado.

Quarta 01: 20h00 - Eucaristia na Igreja Paroquial do Arrimal
Diamantina Moleiro (7º dia); + António Martins e pais m/c esposa; + Etelvino Paulo
Martins m/c esposa e filhos; + Hortelinda Martins Vicente e António Vicente Moleiro
m/c filha Lidia; + Noémia Marques, pais, sogros e irmãos m/c marido; + Rui Bento
m/c esposa e filhos; + Manuel Isidoro da Conceição e Iria Donatília Pereira m/c
filhos e netos; + Albertino Moleiro Pereira e Delfina Rosa m/c família; + Associados
do A.O.; + Almas do purgatório m/c comunidade.

O Evangelho sublinha a ideia de que Jesus vivo e ressuscitado é o centro da

Sábado 04: 19h00 - Eucaristia na Igreja Paroquial da Mendiga (2º e 9º anos)
Fernando Paulo Morgado (7º dia); + Jurmino Afonso Paulo, esposa, sogros e
familiares de Maria Emília; + Deolinda dos Santos Costa m/c filha; + Manuel
Bento Gomes e filhos Alfredo e Filipe m/c Confraria de S. Miguel; + Garcia Cordeiro
m/c esposa; + Américo Bento Caetano m/c esposa; + António Bento Caetano m/
c família; + Associados do A.O.

vivo.

20h00 – Eucaristia na Igreja Paroquial de Serro Ventoso - Festa da Esperança
Maria da Piedade Venda e Manuel Morgado m/c filhos e netos; + José António
Cordeiro e Maria Marques m/c família; + Eduardo Correia, Pedro Silva e avós de
Beta e Marco Cordeiro; + Abílio Baptista Franco, irmão e cunhada de Maria
Gracinda; + Manuel Marques e familiares de Maria Rodrigues dos Santos; + Primos
e primas de Maria Trindade da Silva; + Associados do A.O.

A primeira leitura sugere que a comunidade cristã continua no mundo a missão

Domingo 05: Domingo III da Páscoa
10h00 - Eucaristia na Igreja Paroquial de Serro Ventoso - Ofertas a Nª Srª
11h30 - Eucaristia na Igreja Paroquial do Arrimal - Primeira Comunhão + Baptismo
15h00 - Eucaristia na Capela da Cabeça Veada - Festa de Nª Srª de Fátima
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comunidade cristã; é à volta d’Ele que a comunidade se estrutura e é d’Ele que ela
recebe a vida que a anima e que lhe permite enfrentar as dificuldades e as
perseguições. Por outro lado, é na vida da comunidade (na sua liturgia, no seu
amor, no seu testemunho) que os homens encontram as provas de que Jesus está
A segunda leitura insiste no motivo da centralidade de Jesus como referência
fundamental da comunidade cristã: apresenta-O a caminhar lado a lado com a sua
Igreja nos caminhos da história e sugere que é n’Ele que a comunidade encontra a
força para caminhar e para vencer as forças que se opõem à vida nova de Deus.
salvadora e libertadora de Jesus; e quando ela é capaz de o fazer, está a dar
testemunho desse Cristo vivo que continua a apresentar uma proposta de redenção
para os homens.
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