
  Folha Dominical        Montijo, 4 de Abril de 2021                  

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 

 DOMINGO DE PÁSCOA   

DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR 

 

No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda 

escuro, ao sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e 

foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo que Jesus amava e disse

-lhes: «Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde O puseram». 

Pedro partiu com o outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam 

os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depres-

sa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro¬. Debruçando-se, viu as 

ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão 

Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão e o 

sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligadu-

ras, mas enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo que chegara 

primeiro ao sepulcro:¬ viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham 

entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos.  

João 20, 1 - 9 

Paróquia de Sarilhos Grandes 
 

Quinta Feira,  1 de abril 
 

Missa da Ceia do Senhor | 19:00 horas. 
 

Sexta Feira,  2 de abril 
 

Celebração da Paixão do Senhor | 15:00 horas. 
 

Sábado,  3 de abril 
 

Vigília Pascal | 21:00 horas. 
 

Domingo de Páscoa,  4 de abril 
 

Missas | 10:00 horas. 

Paróquia do Montijo | Espírito Santo 
 
 

Quinta Feira, 1 de abril 
 

Missa da Ceia do Senhor | 21:00 horas. 

Hora Santa | Adoração ao Santíssimo Sacramento. 
 

Sexta Feira,  2 de abril 
 

Ofício de Leitura e Laudes | 9:00 horas 

Celebração da Paixão do Senhor | 15:00 horas. 

Via Sacra | 21:30 horas | Igreja Matriz 
 

Sábado,  3 de abril 
 

Ofício de Leitura e Laudes | 9:00 horas. 

Vigília Pascal | 22:00 horas. 
 

Domingo de Páscoa,  4 de abril 
 

Missas  | 9:00  | 11:30  |  19:00 horas. 

Oração das Vésperas  | 18:00 



Enterrar os mortos * Rezar a Deus por vivos e mortos 
 

Reflexão de São José 

 

Queridos filhos, Santa Páscoa! 
 

Espero-vos bem, na imensa e perene alegria que nos vem do Sepulcro Vazio! 
 

Esta semana festejamos. Festejamos a vitória da Vida sobre a morte, a vitória da obe-

diência sobre a desobediência, a vitória da fidelidade sobre a infidelidade, a vitória 

da Luz sobre as trevas. 
 

Esta semana propunha meditarmos juntos neste tema da Luz e da Fidelidade. 
 

O Papa Francisco escreveu recentemente que fui «para Jesus, a sombra na terra do 

Pai celeste». No mesmo texto, sobre mim, escrevia do Santo Padre: «Ser pai significa 

introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. Não segurá-lo, nem prendê-lo, 

nem subjugá-lo, mas torná-lo capaz de opções, de liberdade, de partir. […] A lógica 

do amor é sempre uma lógica de liberdade, e José soube amar de maneira extraor-

dinariamente livre. Nunca se colocou a si mesmo no centro; soube descentralizar-se, 

colocar Maria e Jesus no centro da sua vida. […] Um pai sente que completou a sua 

ação educativa e viveu plenamente a paternidade, apenas quando se tornou 

“inútil”». 
 

Fazer sombra, implica ser iluminado pela Luz. Nas trevas não há sombras, porque não 

há Luz. 

Estar na “sombra de algo, ou de alguém” quer dizer não nos sobrepormos a esse 

“algo, ou alguém”, quer dizer que permitimos e facilitamos a experiência da ilumina-

ção, desviando-nos do horizonte onde possivelmente taparíamos a Luz. Viver na som-

bra é colocarmo-nos no único ponto onde sabemos não vir a ser obstáculo para a 

Luz. 
 

Foi sempre isso que tentei fazer com Jesus e Maria, em Nazaré. Estar “atrás”, para o 

caso de ser preciso amparar alguma queda, e não tapar a Luz que para Eles, e para 

mim, irradiava do Céu. Isto, aprendi-o com o Pai do Céu, porque isso nos mostrou ao 

longo da história que construiu com o seu Povo, ainda que Ele não deixe de ser a Luz, 

a Verdadeira Luz. 
 

É isto que a Páscoa nos ensina. Que Deus é fiel, com uma fidelidade na qual é impos-

sível não nos querermos “fiar”. E essa fidelidade revela-se na Luz que Ele mesmo é, e 

que Ele mesmo irradia para cada “homem seu”. 
 

Em Jesus sempre me espantou a mansidão e a paciência com que vive todo o pro-

cesso, extremamente injusto, do seu julgamento e condenação. Mas percebi, com a 

experiência que eu próprio faço de Deus, que essa paciência e mansidão, além de 

serem por nosso amor, acontecem pela certeza segura e firme do Filho na fidelidade 

do Pai. Porque o Pai é fiel, Jesus obedece, aceita, entrega-se, doa-se… qual Abraão 

subindo ao Moriá com seu filho Isaac; qual Isaac subindo ao mesmo Moriá com seu 

pai Abraão. 
 

A Luz que, hoje, irradia do Sepulcro vazio, é a Luz da fidelidade de Deus, que sempre 

cumpre as suas promessas. 
 

Também nas vossas vidas sois chamados a experimentar, e dar a experimentar, esta 

fidelidade de Deus. As obras de misericórdia desta semana retratam-no bastante 

bem: “Enterrar os mortos” e “Rezar a Deus por vivos e mortos”. 
 

Estas últimas obras de misericórdia mostram na perfeição o que é ser presença de 

Deus “na sombra”. 
 

Sereis pais e mães, e não só dos vosso filhos biológicos, cada vez que entregardes na 

mãos de Deus aqueles por quem rezais. Confiantes de que Deus é fiel, entregais-Lhe 

as vidas daqueles que amais. Isto é viver a paternidade “na sombra”. E a última ac-

ção que se pode fazer, como continuação dessa paternidade “na sombra”, depois 

de toda uma vida entregue nas mãos fiéis de Deus, é devolver aquele corpo à terra. 

Firmemente alicerçados na esperança de que Deus é fiel, de que Ele, que ressuscitou 

Jesus Cristo de entre os mortos, também nos ressuscitará a todos no último dia! 
 

Tenhamos sempre a coragem e vontade firme de nos entregarmos aos outros com 

toda a nossa vida, tornando-nos verdadeiro “dom”!  
 

Tenhamos sempre a coragem de nos empenharmos nesta paternidade “na sombra”, 

entregando tudo nas mãos de Deus, que é fiel, e fazendo tudo o que está ao nosso 

alcance para proporcionar a experiência da Liberdade e de Deus naqueles que 

amamos como filhos. 
 

Na certeza do Senhor Ressuscitado e na alegria da certeza de que Ele vive para sem-

pre, Uma Santa e Feliz Páscoa!!! 
 

Vosso, junto de Deus sempre fiel, 
 

José de Nazaré                


