HORÁRIO LITÚRGICO - 27 Março a 17 Abril 2016
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Domingo - 10 Abril - após visita do Espírito Santo
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ORA ET LABORA
Boletim da Paróquia da Ribeira Brava
27 de Março de 2016, Ano XVIII, Nº 762
Diretor: Pe. Bernardino Trindade, scj
«Páscoa!… »
A Páscoa de 2016 há-de ficar na memória de todos nós, como a Festa da
Páscoa Misericordiosa na linha deste Ano do Jubileu Extraordinário da
Misericórdia. A nossa igreja paroquial é a igreja jubilar para o Arciprestado
da Ribeira Brava e Ponta de Sol, expressa e realiza de modo visível a
unidade pastoral de comunhão e realidade eclesial, nas paróquias constituem na Igreja Diocesana do Funchal. A celebração do mistério pascal de
Cristo compromete-nos a um maior empenho e testemunho da fé em Cristo
ressuscitado. Compromete cada um na vida pessoal, na vida das famílias e
na vida das comunidades. Só assim torna-se verdade o que celebramos na
igreja com fé e devoção. Cada um é chamado a acolher a misericórdia de
Deus na sua vida e uma vez tocado pela graça redentora de Jesus Cristo
Ressuscitado, há-de reconhecer a importância da ressurreição na sua vida.
Por isso não pode calar, antes transmite e diz a sua fé e a sua alegria de
viver 'a alegria do Evangelho': Jesus morreu e ressuscitou. Ele está vivo e
caminha connosco (Emaús). O desalento e o desânimo dão lugar à
esperança e ao entusiasmo de quem se sente salvo por Jesus ressuscitado.
Jesus ressuscitou e comunica o Seu Espírito e acalenta a vida. Sob a
inspiração do Espírito Santo podemos/devemos realizar as obras de
misericórdia como resposta ao acolhimento do Deus misericórdia. Jesus
apenas nos pede: «Sede misericordiosos como o Pai é misericordioso!»
Este pedido muda necessariamente as vidas e os comportamentos. Se
recebido verdadeiramente, realiza milagres: mundo novo e criaturas novas!
Só o amor de Deus transforma e é eficaz, só ele permanece, porque eterno.
A Ressurreição de Jesus nos impele a fazermos um mundo melhor, se
recebemos as exigências do seu amor. Deus é misericórdia. Não impõe,
mas propõe o seu amor. O convite à contemplação do seu coração
trespassado, fermenta no coração do crente o desejo de bem viver, à
semelhança do seu coração. Quem vive assim não pode ficar indiferente
aos apelos de Deus, nos apelos do próximo. A cada um compete descobrir
este Deus: «tive fome e destes-Me de comer, tive sede e deste-Me de
beber..» (Mt 25, 31-40). Trata-se enfim de continuar o «Lava pés» da última
Ceia, o serviço e o mandamento novo, instituído por Jesus, tão eloquente e
exigente que ainda hoje só o realizamos em parte. O Espírito Santo que
receberemos nas nossas casas a partir do Domingo 3 de Abril até ao
Domingo 15 de Maio nas "Visitas do Espírito Santo" há-de inspirar-nos à
prática do bem e da misericórdia. Aos ribeirabravenses e aos visitantes
desejo uma Feliz e Santa Páscoa.
Pe. Trindade,scj

Acontece na paróquia…
❶. Visitas do EspíritoVIDA
Santo
em 2016
PAROQUIAL
Domingo, 3 de Abril- Início Visitas Espírito Santo, missa, 7H
Achada - Tem Festeiro
Cova e Caminho Chão - Não Festeiro
Pico - Tem Festeiro
Domingo, 10 Abril
Vale e Barreiro - Tem Festeiro
Cruz Banda Além - Tem Festeiro
Meia Légua - Tem Festeiro
Domingo 17 de Abril - 17 Abril
Terça, Moreno, Fajã Flores,Pedra Mole- Não tem Festeiro,
Espigão - Não Tem Festeiro
Fajã da Ribeira-Não tem Festeiro
Domingo, 24 de Abril
Apresentação e Fajã da Urtiga - Tem Festeiros
Furna - Tem Festeiro
Cabouco, Fonte Pinheiro, Cruz e Caldeira - Tem Festeira
Domingo, 1 de Maio - Murteira - Não tem Festeiro
Lombo Cesteiro - Tem Festeiro
Domingo, 8 de Maio
Muro e Moinhos - 2 grupos e tem Festeiros
Pomar da Rocha - Não tem Festeiro
Domingo, 15 de Maio-Pentecostes - Festa Espírito Santo
Vila - Não tem Festeiro
❷. Agenda de Abril
Domingo 3 Abril: Início Visitas Espírito Santo,7H
Domingo, 10 Abril: Encontro do 10 º ano em Preparação
para o Crisma na Missa das 10h.
Legião de Maria - Assis: 14h30 - Terço e Missa às 15h.
❸. Hora de verão. Os relógios adiantam 1H no Domingo de
Páscoa. As missas da tarde nos fins de semana são às 17H30.
❹.Obrigado a todos os que colaboraram com flores e na
preparação da igreja para a Semana Santa, desde o canto,
limpeza, ornamentação e serviço nas celebrações.

❺. Agradeço a alguma família nos sítios que ainda não têm
quem leve as insígnias do Espírito Santo, que faça este
serviço. Diga se favor, quando pode dar esta ajuda.

Mesa da Palavra - Ano C - Páscoa
1ª Leitura: Act 10, 34.37-43 - Então, Pedro tomou a palavra e disse:
«Reconheço, na verdade, que Deus não faz aceção de pessoas 37 Sabeis o que
ocorreu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João
pregou: 38 como Deus ungiu com o Espírito Santo e com o poder a Jesus de
Nazaré, o qual andou de lugar em lugar, fazendo o bem e curando todos os que
eram oprimidos pelo Maligno, porque Deus estava com Ele. 39 E nós somos
testemunhas do que Ele fez no país dos judeus e em Jerusalém. A Ele, que
mataram, suspendendo-o de um madeiro, 40 Deus ressuscitou-o, ao terceiro
dia, e permitiu-lhe manifestar-se, 41 não a todo o povo, mas às testemunhas
anteriormente designadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com Ele,
depois da sua ressurreição dos mortos. 42 E mandou-nos pregar ao povo e
confirmar que Ele é que foi constituído por Deus Juiz dos vivos e dos mortos. 43
É dele que todos os profetas dão testemunho: Quem acredita nele recebe, pelo
seu nome, a remissão dos pecados.»
2ª Leitura -. Col 3, 1-4 - Portanto, já que ressuscitastes com Cristo, procurai as
coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. 2 Aspirai às coisas do
alto e não às coisas da terra. 3 Vós morrestes e a vossa vida está escondida com
Cristo em Deus. 4 Quando Cristo, a vossa vida, se manifestar, então também vós
vos manifestareis com Ele em glória.
Evangelho - Jo 20, 1-9 - No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao
túmulo logo de manhã, ainda escuro, e viu retirada a pedra que o tapava. 2
Correndo, foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, o querido de Jesus,
e disse-lhes: «O Senhor foi levado do túmulo e não sabemos onde o puseram.»
3 Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao túmulo. 4 Corriam os dois juntos,
mas o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. 5
Inclinou-se para observar e reparou que os panos de linho estavam espalmados
no chão, mas não entrou. 6 Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o
seguira. Entrou no túmulo e ficou admirado ao ver os panos de linho
espalmados no chão, 7 ao passo que o lenço que tivera em volta da cabeça não
estava espalmado no chão juntamente com os panos de linho, mas de outro
modo, enrolado noutra posição. 8 Então, entrou também o outro discípulo, o
que tinha chegado primeiro ao túmulo. Viu e começou a crer, 9 pois ainda não
tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos
mortos.
Renúncia Quaresmal de 2016:
Destina-se à Ajuda dos Cristãos perseguidos da Síria

VOTOS DE SANTAS E FELIZES FESTAS DE PÁSCOA

