Folha Dominical

Ano VIII

Nº 307

15/04/2018

III Domingo da Páscoa

Espaço
do
pensamento

A liturgia do 3º Domingo da Páscoa aponta-nos novamente
Jesus Ressuscitado como a força transformadora das
nossas vidas. Diante deste Acontecimento e Mistério, as
nossas vidas não podem ficar iguais, pois a Criação de
Deus é toda ela renovada em Cristo Jesus que se fez
homem, viveu a nossa condição humana, morreu e
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leitura deste domingo apresenta-nos o
testemunho dos discípulos sobre Jesus. Depois de terem
mostrado, em gestos concretos, que Jesus está vivo e
continua a oferecer aos homens a salvação, Pedro e João
convidam aqueles que os escutam a acolherem a proposta
de vida que Jesus lhes faz. A segunda leitura lembra que
o cristão, depois de encontrar Jesus e de aceitar a vida que
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e libertar em vez de rejeitar e escravizar. O Deus que ressuscitou o
Crucificado obrigar-nos-á sempre a perguntamo-nos se estamos ao lado dos
que crucificam ou ao lado dos crucificados.”
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Lc 24, 35-48

VIVER a FÉ

Naquele tempo, os discípulos de Emaús contaram o que tinha
acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir
do pão. Enquanto diziam isto, Jesus apresentou-Se no meio deles
e disse-lhes: «A paz esteja convosco». Espantados e cheios de
medo, julgavam ver um espírito. Disse-lhes Jesus: «Porque estais
perturbados e porque se levantam esses pensamentos nos vossos
corações? Vede as minhas mãos e os meus pés: sou Eu mesmo;
tocai-Me e vede: um espírito não tem carne nem ossos, como
vedes que Eu tenho». Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés.
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O Evangelho deste Domingo deixa-nos o desafio de sermos
começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de todas
testemunhas pela vida, pela palavra, pelas opções, pelo
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compromisso com as pessoas, com o Mundo, com a Igreja,
com a comunidade. Somos convidados a ser cristãos sem
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Como é que posso testemunhar ao mundo que Jesus
Domingo 22 de Abril em Emmen às 11h no Pfarreiheim - Reunião de pais dos
está vivo
e continua a oferecer aos homens a salvação?
catequisandos do 6º ano para preparação da Festa da Fé.
Domingo 29 de Abril em Emmen às 11h no Pfarreiheim - Reunião de pais dos
catequisandos do 3º ano para preparação da Primeira Comunhão.

Horário das Missas
Schenkon - (Sábado) 17h
Erstfeld (2x - Domingo) 16h

Baar - (Domingo) 9:15h
Emmen - (Domingo) 12h

