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MENSAGEM DE PÁSCOA DO SENHOR BISPO 
 

Páscoa de Jesus: Páscoa da Igreja e do cristão. 
 

O coração da Páscoa, que vamos celebrar, é este: Deus Pai ressuscitou da morte e colocou à Sua direita, como Salvador universal 

a Jesus de Nazaré que passou pelo mundo fazendo o bem e que foi conduzido à morte como um malfeitor; quem acreditar n’Ele 

terá a vida para sempre (Cf. Act 2, 22ss). Esta notícia, desde há 2000 anos, por um lado, deixa multa gente indiferente e até, por 

vezes, hostil. Mas, por outro lado, milhões e milhões de pessoas acreditaram e acreditam em Jesus morto e ressuscitado; n'Ele 

encontraram e encontram sentido pleno para a vida e para o amor que vence a morte e de modo tão profundo que, para O 

seguirem, não hesitaram em dar a própria vida. Para estes, a fé no Crucificado-Ressuscitado traduz-se na decisão de confiar n’Ele 

e de O escutar e de O seguir na comunhão da Igreja na convicção profunda de que a comunhão com o Crucificado-Ressuscitado 

é o caminho que vence a morte. Caminho, por vezes, de sofrimento e de dor porque leva o crente a amar como Jesus amou e a 

aceitar sofrer para se aproximar, para acompanhar, para libertar do mal e encher de esperança o homem ou a mulher que sofre. 

A Páscoa, que vamos celebrar, só se entende neste contexto. Felizes os que, por amor a Cristo, aceitam sofrer para ajudar a que 

outros passem da incredulidade à fé cristã, da injustiça à justiça, da mentira à verdade, da opressão à liberdade, do desespero à 

esperança, de mau trato a um trato digno, dó ódio ao amor, do egoísmo à solidariedade. Espero que estes frutos pascais estejam 

mais presentes nas palavras e gestos de todos os meus irmãos na fé cristã e católica e também nas palavras e gestos de todos os 

cidadãos sem esquecer os mais comprometidos na acção política. É esta a Páscoa que “O Ano da Fé” quer fazer brilhar e que nos 

permite descobrir a luz e o amor de Deus e ter esperança activa, no meio das mais densas trevas. É esta a Páscoa que o Santo 

Padre recentemente eleito – e por quem rezamos – quer viver e nos convida a viver tornando-nos, cada um e todos, Igreja pobre 

e ao serviço dos pobres. É esta a Páscoa que desejo aos meus caros diocesanos de Setúbal e a todas as pessoas que vivem ou 

trabalham nesta Península.  

+ Gilberto, Bispo de Setúbal 
 

 

 

Passeio Paroquial a Évora 

Quinta-feira 25 de Abril 

Inscrições na Secretaria Paroquial 

 

Via Lucis da Catequese 

Sexta-feira 12 de Abril - 21h 

No terreno em frente à Igreja 

VIGÍLIA PASCAL 

VIGÍLIA PASCAL: Reportagem do Estúdio Jardim 



 

 

 

 

 

Horário da Santa Missa:                                                               
 

3.
a
 e 5.

a
 feira: 9h  4.

a
 e 6.

a
 feira: 18h   

Sábado:18h15  Domingo: 10h30 e 19h 
 

Cartório: depois de cada Missa 
 

Morada: Rua das Gémeas, n.
o 
44, Miratejo  

                2855-235 Corroios 
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92.º ANIVERSÁRIO DO SR. PADRE VICENTE 

No dia 1 de Abril o Senhor Padre José Vicente Martins comemorou o seu 92.º aniversário, 

tendo presidido, no mesmo dia, à celebração da Santa Missa. Numa homília centrada nas belas 

palavras de S. Paulo quanto à dimensão da Fé, da Esperança e do Amor, dirigiu-se aos 

paroquianos agradecendo a forma carinhosa como tem sido recibo e acolhido nesta 

comunidade. Pediu que rezassem por ele e que rezassem uns pelos outros. Disse ainda que 

todos os dias, quando reza o breviário e o terço, tem sempre presente nas suas orações esta 

comunidade da Paróquia da Sagrada Família. Durante o lanche, que entretanto foi organizado 

para paroquianos e amigos, uma realidade esteve presente nas conversas de circunstância: o 

Padre Vicente foi sempre um homem ao serviço de Cristo. Um grande abraço de obrigado. 

António José Tadeu Costa 
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