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 Boletim paroquial de Perafita e de Lavra, Ano 1, nº 14 – 11.abril.2021-

(Pároco: Padre António Augusto Teixeira de Sousa, scj.)

 DOMINGO II DA PÁSCOA OU DA DIVINA MISERICÓRDIA

CORAÇÃO inquieto

«FIZESTE-NOS PARA TI, SENHOR; POR ISSO O NOSSO CORAÇÃO ESTÁ INQUIETO ATÉ QUE
REPOUSE EM TI»

«De uma casa vizinha escuto uma voz que canta, talvez de um menino ou de uma
menina, um refrão: - Pega e lê; pega e lê!

Freio o pensamento e levanto-me como se fosse para tal comandado. Pretendo abrir
a Bíblia e ler-vos o primeiro versículo, que se me apresenta por acaso. Tinha de facto
pensado falar de António, que se tinha por coincidência embrenhado na leitura do
Evangelho, no versículo  "vai, vende tudo o que tens, e dá o que juntares aos
pobres  e  terás  um  tesouro  nos  céus;  depois  vem  e  segue-me!",  tinha-o
interpretado  como um conselho dirigido a  si  mesmo e  por  isso  se converteu de
imediato a Ti, ó Senhor.

Voltei, portanto, apressado ao lugar onde tinha deixado o livro do apóstolo Paulo.
Peguei nele. Abri-o silenciosamente. Li o versículo que primeiro me saltou à vista.
Dizia:

Nem no prazer e nem sequer no vinho; não no amor impuro e muito muito no
ódio, há paz; mas só em Jesus!



Não  quis  ler  outros:  não  havia  necessidade.  Foi,  então,  que  me  infundiste  no
coração, Senhor, uma luz de certeza e de paz, que pôs em fuga todas as minhas
dúvidas.

Ó eterna verdade e verdadeira caridade! Tu és o meu Deus, por Ti suspiro dia e
noite.  Mal Te conheci,  tremi de amor e de terror.  Tarde Te amei,  beleza tão
antiga e tão nova, tarde Te amei. E, contudo, Tu estavas dentro de mim e eu
estava fora e lá Te procurava. E eu, infeliz, me espantava com as coisas belas
por Ti criadas, Estavas comigo e eu não estava conTigo. Chamaste-me e agora
anseio por Ti!» (Santo Agostinho, Confissões, 8-10)

A experiência  de  Santo  Agostinho  é  também  a  nossa  experiência  de  crentes,
gerados e nascidos na Páscoa, mistério de paixão, morte e ressurreição de
Jesus.

Na  experiência  da  misericórdia que  os  apóstolos  sentiram,  viveram  e  nos
comunicam, está a interpretação para aquilo que vamos sentindo na experiência
do  nosso  caminho,  tecido  de  fracasso  e  de  êxitos,  de  pecado  e  de
reconciliação, de violência e de paz, de
mentira  e  de  verdade,  de  conflito  e  de
paz...

«A  paz  esteja  convosco»,  diz-nos,  hoje,
Jesus  ressuscitado.  Mas  diz-nos  também,
que  somos  felizes  por  acreditarmos  sem
termos visto...

Que  bom  termos  este  olhar  de  fé,  que
nos faz ver estas coisas invisíveis que os
nossos olhos não conseguem ver.

A esse olhar, continuemos a procurar o
Senhor,  confiantes,  mesmo  com  o
CORAÇÃO  INQUIETO,  porque  quando
nós não O conseguirmos encontrar, ELE
nos  encontrará  e  nos  dará  a  paz  que
desejamos!

Não deixemos de O procurar, porque ELE se mostrará na medida em que for
procurado...

Pe. António Augusto, scj, na festa da Divina Misericórdia, 11.4.2021.



LITURGIA DA PALAVRA

LEITURA I     Atos 4, 32-35

Leitura dos Atos dos Apóstolos

A multidão dos que haviam abraçado a fé tinha um só coração e uma só alma; ninguém
chamava seu ao que lhe  pertencia,  mas  tudo entre  eles  era  comum. Os Apóstolos
davam testemunho da ressurreição do Senhor  Jesus com grande poder e  gozavam
todos de grande simpatia. Não havia entre eles qualquer necessitado, porque todos os
que  possuíam  terras  ou  casas  vendiam-nas  e  traziam  o  produto  das  vendas,  que
depunham aos  pés  dos  Apóstolos.  Distribuía-se  então  a  cada  um conforme  a  sua
necessidade. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL - Salmo 117 (118)

Refrão: Aclamai o Senhor, porque Ele é bom: o seu amor é para sempre.

LEITURA II    1 Jo 5, 1-6

Leitura da Primeira Epístola de São João

Caríssimos:  Quem acredita  que Jesus é o Messias,  nasceu de Deus,  e  quem ama
Aquele que gerou ama também Aquele que nasceu d’Ele. Nós sabemos que amamos os
filhos de Deus quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos, porque o
amor de Deus consiste em guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos
não são pesados, porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo. Esta é a vitória
que vence o mundo:  a nossa fé.  Quem é o vencedor  do mundo senão aquele que
acredita que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue:
Jesus Cristo; não só com a água, mas com a água e o sangue. É o Espírito que dá
testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Refrão: ALELUIA. Repete-se

Disse o Senhor a Tomé: «Porque Me viste, acreditaste;
felizes os que acreditam sem terem visto».

EVANGELHO –     Jo 20, 19-31

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João   

Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde
os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-Se no
meio deles e disse-lhes: «A paz esteja convosco». Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o
lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de
novo: «A paz esteja convosco. Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a
vós». Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito Santo: àqueles a
quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados; e àqueles a quem os retiverdes
ser-lhes-ão  retidos».  Tomé,  um  dos  Doze,  chamado  Dídimo,  não  estava  com  eles
quando  veio  Jesus.  Disseram-lhe  os  outros  discípulos:  «Vimos o  Senhor».  Mas  ele
respondeu-lhes: «Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no



lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei». Oito dias depois, estavam os
discípulos  outra  vez  em  casa,  e  Tomé  com  eles.  Veio  Jesus,  estando  as  portas
fechadas, apresentou-Se no meio deles e disse: «A paz esteja convosco». Depois disse
a Tomé: «Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos; aproxima a tua mão e mete-a no
meu lado; e não sejas incrédulo, mas crente». Tomé respondeu-Lhe: «Meu Senhor e
meu Deus!». Disse-lhe Jesus: «Porque Me viste acreditaste: felizes os que acreditam
sem terem visto». Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos,
que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que
Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu
nome. Palavra da salvação.

AGENDA SEMANAL (12 a 18 de abril)
Segunda-feira, dia 12 de abril Jo 3, 1-8
Igreja e Cartório encerrados
Terça-feira, dia 13 de abril Jo 3, 7b-15
9.00 – Missa (LAVRA)
16.00 às 18.00 – Cartório em PERAFITA
Quarta-feira, dia 14 de abril Jo 3, 16-21
16.00  às  18.00  –  Cartório  em  PERAFITA  (com  o  pároco,  mediante
marcação)
19.00 – Missa (PERAFITA)
Quinta-feira, dia 15 de abril Jo 3, 31-36
16.00 às 18.00 – Cartório em LAVRA
18.30 – Missa (LAVRA)
Sexta-feira, dia 16 de abril Jo 6, 1-15
9.00 – Missa (PERAFITA)
11.00 – Missa no lar (PERAFITA)
16.00 às 18.00 – Cartório em LAVRA (com o pároco, mediante marcação)
Sábado, dia 17 de abril Jo 6, 1-15

LAVRA
11.30 às 12.30 - Cartório
14.30 às 18.30 - Catequese
18.00 – Rosário (igreja)
19.00 – Missa (sala das colunas)

PERAFITA
10.00 às 11.00 - Cartório
10.00 – Catequese (2.º ano)
14.45 – Catequese (6.º ano e 
adolescência)
16.00 – Missa
17.30 – Missa

DOMINGO III da PÁSCOA  , dia 18 de abril  
LAVRA

9.00 – Missa
10.15 – Catequese
11.30 – Missa em Lavra

PERAFITA
9.15 – Rosário
10.15 – Missa



AVISOS

1. CATEQUESE   - Retomamos este fim de semana as nossas catequeses. Tentaremos
que as sessões sejam sempre presenciais. Quando não for possível, manteremos as
sessões on-line. Os horários estão disponíveis no Facebook das paróquias.

2. PEDITÓRIO PARA OS MAIS CARENCIADOS   – Este fim de semana a Conferência
Vicentina recolhe as ofertas da comunidade para as famílias mais carenciadas. Neste
tempo de maior dificuldade apelamos à generosidade de todos para chegarmos a
quem mais padece com a pandemia.

3. MISSAS EM PERAFITA   – A partir da próxima semana passamos a ter duas missas
ao sábado, em Perafita.  A primeira às  16h00, permitindo que a catequese possa
participar na celebração.  Às 17h30 celebramos para a restante comunidade. Ao
domingo mantemos o mesmo horário, às 10h15, no auditório.

4. CENSOS  2021 –  Nos  próximos  dias  vão  andar  recenseadores,  pelas  ruas,
devidamente identificados,  a caraterizar  e a distribuir  códigos de resposta que as
pessoas devem guardar e posteriormente responder a partir de 19 de abril. Nenhum
recenseador pede para entrar em casa das pessoas. Este recenseamento geral da
população é obrigatório.


