
Vida na 
comunidade 

Domingo, 3 
 

2º Domingo de Páscoa / C -  Divina Misericórdia 
Às 10h00: Início da Visita Pascal na Calçada do Espírito Santo, Calça-
da do Gato, São Romão, Vale de Linhares e Luzeiro. 

Terça, 5 Às 21h15: Catequese de Adultos no Tovim e na Reitoria do Diantei-
ro. 

Quinta, 7 
 

Na Igreja de Santo António, das 15h30 às 18h15: Adoração do San-
tíssimo Sacramento pelas  Vocações. 

Sexta, 8  
 

Às 21h15, em Santo António: Catequese de Adultos. 
 

Sábado, 9 Peregrinação a Fátima, organizada pelo Mosteiro de Celas. 
10h30: Horário normal de catequese.  
Às 19h00, no Dianteiro: Festa da Vida. 

Domingo, 3  3º Domingo de Páscoa  / C 

PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA 
A Irmandade de Nossa Senhora da Piedade do 
Mosteiro de Celas organiza, no próximo sábado 
dia 9 de Abril, uma peregrinação ao Santuário de 
Fátima, com o seguinte programa: 

7h45: Partida (Celas, em frente do Hotel Meliá) 
10h00: Via Sacra, no Calvário Húngaro. 
11h00: Celebração da Eucaristia. 
13h00: Almoço na Casa de N. Senhora das Dores 
Tempo livre 
17h00: Regresso a Coimbra 

Ainda há lugares para ser preenchidos! Contac-
tar quanto antes (até Quinta feira): D. Maria 
Manuela (Tm: 933183113) ou Sr. José Alberto 
(Igreja de Santo António: Tel: 239 711 992) 

Contribuição: 25 Rosas. 
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 MISERICÓRDIA EM ACÇÃO  
Celebramos hoje o Domingo da Divina Misericórdia, instituído em 
Maio do ano 2000 por João Paulo II, e que acontece  no  Ano da 
Misericórdia, querido pelo Papa Francisco. Eis, pois, um bom 
momento para cada um de nós avaliar se está a ir além das pala-
vras; se está, enfim, de coração dado aos pobres, com ternura e 
gestos concretos.  

Que a misericórdia domine escritos e homilias, reflexões paroquiais 
ou congressos, já é positivo e provocador. Mas será de menos, se 
ficarmos de fora da experiência do amor de Deus e da esperança 
que nos oferece; e se não nos abrirmos a quantos connosco convi-
vem ou nos procuram. Tocados pelo Amor, urge tocar quem está no 
nosso caminho, superando toda a forma de distanciamento. 

É que, se a missão da Igreja é ser testemunha da misericórdia, esta 
tarefa cabe a cada baptizado nas suas circunstâncias; e a cada um 
cumpre pô-la em acção, aqui e agora: não fechando os olhos às 
fomes, sedes, injustiças, dores e marginalidades; estendendo a mão 
para levantar e poupando o indicador da denúncia agreste; cons-
truindo paróquias que sejam ilhas de afecto e de perdão e não 
reservas de crentes impecáveis. Enfim, conquistando a virtuosa 
capacidade de transformar em próximo cada vizinho -- mesmo os 
que nos surpreendem, porque vindos inesperadamente de longe e 
questionam a nossa cultura ou o nosso sossego.  

Somos muito dados a emoções e sentimentos de compaixão; tere-
mos, até, alguma capacidade para a lágrima de que a imagem tanto 
gosta... Mais difícil é a acção “samaritana” que decorre de um olhar 
atento e de uma disponibilidade total e arriscada. Comprometida. 
Mas é, de facto, a misericórdia  exercida que nos revela como ver-
dadeiros filhos de Deus. Se não for este o caminho, viajamos em 
sentido contrário ao coração de Deus. E teremos perdido um ano, 
um Ano Santo. 
(João Aguiar Campos, em Semanário Ecclesia) 

 



A PALAVRA DO SENHOR     
2º Domingo de Páscoa / C 
Domingo da Misericórdia 

Leituras: Act 5, 12-16;  Sal. 117 (118)  
Ap  1,9-13.17-19       Jo 20, 19-31 

Misericórdia e perdão: estes são os pode-
res que Jesus Ressuscitado transmite à sua 
igreja. O homem “pascoal” é o homem 
renovado, caracterizado por uma energia 
vital que brota da ressurreição de Jesus e 
que aceita colaborar com Ele para difundir 
o Seu reino.  

Jesus precisa de uma “igreja” que seja sinal 
da sua presença também para o mundo de 
hoje, e que testemunhe a comunhão face a 
toda a espécie de violência e desagregação.  

A liberdade pascoal não pode ser apenas 
uma atitude interior; se for liberdade ver-
dadeira, deve envolver toda a pessoa e 
espalhar-se para fora, a fim de criar uma 
comunidade verdadeiramente humana. 

A aparição de Jesus aos discípulos e à 
Tomé, torna-se, no evangelho, modelo de 
uma visão de vida ampla e universal. Aque-
le que saiu da angústia da morte, agora 
pode atravessar todas as situações de vida 
e colocar-se no centro de cada comunida-
de, como ponto de referência para quem 
se sente encurralado ou preso pelo mundo. 

Na primeira leitura, é apresentada a 
dimensão comunitária da primeira igreja, 
como modelo de comunidade que, deixan-
do-se guiar pelo Espírito, atua com cora-
gem, testemunhando concretamente a 
misericórdia. 

Também a segunda leitura aponta para a 
centralidade do Ressuscitado: Cristo está 
presente na vida dos crentes como força 
transformadora da história humana. 

ORAÇÃO DO DOMINGO  

 

Senhor Jesus, 

É para nós a tua paz, ganha a caro preço 
com a oferta da tua vida; uma paz que 
não pode ser confundida com o sossego 
ou com a ausência de compromissos, 
em que a justiça é pisada para ceder aos 
interesses do mais forte. 

É para nós, Jesus, a tua misericórdia e o 
teu perdão, doado sem medida a todos 
os que o invocam e estão dispostos a 
mudar de vida. 

É para nós, Jesus, a alegria gerada pela 
tua presença entre nós; um dom que 
nos fortalece na busca quotidiana no 
meio das provações e dificuldades. 

É para nós, Jesus, a bem-aventurança 
que Tu proclamas diante de Tomé, para 
nós que acreditamos em ti apesar de 
não termos a possibilidade de te ver e 
tocar. Mesmo assim, entregamos-te a 
nossa vida, certos de que está em boas 
mãos, mãos marcadas pelos cravos e 
que se tornaram para sempre instru-
mento da tua ternura e da tua misericór-
dia. 

A FÉ DE TOMÉ 
A propósito de 
Tomé, todos recor-
damos as dúvidas e 
o desejo de ver e 
de tocar. Porém, 
quase esquecemos 
a sua maravilhosa 
profissão de fé: 
“Meu Senhor e 
meu Deus!” São 
poucas palavras, 
mas constituem o 
essencial da fé. 

Nós, também, nos revemos na figura de 
Tomé: temos as mesmas dúvidas, quere-
mos ver, tocar, darmo-nos conta, ir até ao 
fim da questão. Temos perguntas por 
fazer, interrogações que esperam pela 
resposta, problemas que não queremos 
deixar sem solução. 

Há uma coisa que temos dificuldade de 
aceitar: como é possível que o Crucificado 
possa ressuscitar, que o derrotado, o con-
denado, se torne vitorioso? Como é possí-
vel que o caminho do Calvário seja um 
percurso de vida e de ressurreição? 

Nós, como Tomé, ficamos desconcertados 
diante destes factos. Eis porque duvida-
mos da ressurreição. Desde sempre, fomos 
ensinados que Deus é o Todo poderoso, 
Soberano e Juiz de tudo e de todos… como 
é possível, agora, que o próprio Deus sofra 
a humilhação da cruz e daí tire a salvação 
e a vida para todos? 

Acreditar, significa confiar ou melhor, 
entregar-se… não nas mãos habilidosas ou 
poderosas de um chefe 
qualquer, mas nas mãos 
daquele que se deixou cra-
var na cruz. Mãos feridas 
pelos cravos, mas cheias de 
amor e de ternura! 

Um rosto da Divina Misericórdia: 

FAUSTINA KOWALSKA 
Maria Faustina nasceu na Polónia no dia 
25 de agosto de 1905.  

Terminados os anos da infância e juventu-
de no seio de uma família cristã, manifes-
tou aos pais o seu sonho: “Acho que a 
minha vocação é a vida religiosa”. 

Os pais não se opuseram e entrou para a 
Congregação da Virgem Mãe de Misericór-
dia, em Varsóvia. Como não tinha estudos, 
foi cozinheira, jardineira, porteira. Simples 
e sempre disponível para servir. 

No dia 22 de Fevereiro de 1931, estando 
na cela, teve uma aparição. Viu Jesus vesti-
do de branco com uma mão erguida para 
abençoar e a outra no peito, do qual saíam 
dois raios de luz, um vermelho e outro 
branco. Jesus disse-lhe: 

“Manda pintar uma imagem segundo este 
modelo e escreve nela estas palavras: 
«Jesus, confio em Vós!» Desejo que essa 
imagem seja venerada na vossa capela e 
depois em todo o mundo.” 

Jesus disse-lhe ainda que o segundo 
domingo da Páscoa devia ser o domingo 
da Divina Misericórdia. 

Esta religiosa mística, sem deixar de exer-
cer as tarefas comunitárias, foi escrevendo 
um diário. Considerava-se a “secretária da 
Divina Misericórdia”. 

Morreu na Polónia 
a 5 de outubro de 
1938.  

O Papa João Paulo 
II reconheceu a 
santidade da Irmã 
Faustina e decre-
tou o segundo da 
Páscoa  como o 
dia da Divina 
Misericórdia. 


