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 facto, viu o que aconteceu e escutou as 
palavras pronunciadas. Os apóstolos foram 
testemunhas. Acontece que nós também 
seremos testemunhas se fizemos a 
experiência da ressurreição. 

No baptismo passamos da morte à 
vida. Ora, se a nossa vida se modificou 
completamente a partir desse momento, 
então poderemos considerarmos testemu-
nhas da ressurreição, e esperança para 
este mundo desalentado. Como os 
discípulos, também nós recebemos o 
testemunho. Por tal motivo, devemos passá-
-lo ao mundo.  

A fé, neste mundo, é o que distingue 
os crentes dos ateus. Estes, julgam que se 
conseguem salvar contando apenas com as 
suas forças e que a plena felicidade se 
consegue neste mundo. Mas, mesmo que 
todos os problemas materiais pudessem ser 
resolvidos, acabasse a fome, a dor e todas 
as doenças, muitas perguntas ainda fica-
riam por responder no mais íntimo do 
coração do homem, tais como: porque vivo 
e porque morro? De onde venho? Para 
onde vou? 

Pois é... Somente Cristo morto e 
ressuscitado dá resposta satisfatória a estas 
perguntas. 
____________________________________________ 

Os Papas 
(de São Pedro ao Papa Francisco) 

 
 

“São Sirício”   

(384 - 399) 
 

Foi este Papa o primeiro a proibir o 
casamento dos membros do clero e tentou a 
reconciliação com novacianos e donatistas. 
Mandou  reconstruír a Bisílica de São Paulo, 
na altura  da conversão de Santo Agostinho 
(ano 386). 

 

“Santo Anastácio I”   

(399 - 401) 
 
Este pontífice limitou a sua acção a pôr 

fim ao cisma entre a Igreja de Roma e a de 
Antioquia. Ordenou que, durante a leitura do 
Evangelho, os padres ficassem de pé e com 
a cabeça inclinada. Crítico de São Jerónimo 
proibiu as doutrinas de Orígenes. 

 

“Santo Inocêncio I”   

(401 - 417) 
 
Filho de Santo Anastácio I, substituiu o 

progenitor no trono pontifício, dando 
continuidade à luta contra os hereges, 
nomeadamente contra Pelágio, que negava 
o pecado original.  
____________________________________________ 

Superstições 

Dia das mentiras ou dos enganos 

(1 de Abril) 

 
Não se consegue localizar com 

exactidão a origem de enganar as pessoas 
no primeiro dia de Abril.  Uma das versões 
aponta para aquando da criação de 1 de 
Janeiro como primeiro dia do ano, 
transferindo-o da anterior data de 25 de 
Março (hoje conhecida por o Dia da 
Anunciação do Senhor). Segundo se crê, 
anteriormente havia o costume de trocar 
presentes para celebrar a entrada do Ano 
Novo, mas como aquela data recaía muitas 
vezes na Semana Santa, a Igreja ordenou 
para que o ritual fosse transferido para 1 de 
Abril. No entanto, continuou-se a prática de 
dar presentes aos amigos no dia 1 de Abril, 
na esperança em os “enganar” de que 
continuava sendo o primeiro dia do ano. 

É mais ou menos isto. 

 

De Parabéns 
 

Hoje mesmo, Domingo, dia 27 de 
Março, está de parabéns pelo seu 
aniversário natalício, o Leitor Jorge 
Moreira, da Paróquia de Carvalhosa. 

Amanhã, Segunda-feira, dia 28 de 
Março, está igualmente de parabéns, a 
Leitora Justina Carneiro, da Paróquia de 
São Pedro de Sanfins de Ferreira. 

E no dia seguinte, Terça-feira, dia 29 de 
Março, a Leitora Teresa Moreira, da 
mesma Paróquia de Sanfins. 

À Justina, à Teresa e ao Jorge, O Jornal 
do Leitor deseja-vos muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 
És uma pessoa diferente do que eras 

há um ano, ou até mesmo há instantes 
atrás. Abre-te à novidade, à compreensão e 
aventura de cada momento. Concede 
continuamente a ti mesmo, o dom do renas-
cimento. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

Diz a irmã ao irmão: 
– Tu hoje ficas a chupar no dedo porque 

foste às bolachas e a Mãe não te dá 
nenhuma à merenda... 

Resposta do irmão: 
– Também tu, porque eu comi-as 

todas... 
____________________________________________ 

A Fechar 
Procuramos a vida noutros planetas, 

mas deixamos que na Terra se morra de 
FOME. 

Dia de Páscoa 
 
Cristo ressuscitou. Também nós somos 

chamados a ressuscitar para uma vida 
nova. 

A vitória da vida manifesta-se em nós 
através das obras. 

Queremos celebrar esta vida nova. Mas, 
para que ela seja mais viva, descubramos 
os aspectos da nossa existência onde 
queremos projectar a luz da ressurreição do 
Senhor. 

Hoje celebramos a Festa das Festas, a 
Ressurreição gloriosa de Jesus. Saibamos 
que pelo Baptismo, também nós partici-
pamos da Sua morte e ressurreição. 

Algo de muita dignidade! 
____________________________________________ 

Introdução 

 
São comoventes as palavras apaixo-

nadas com que João inicia a sua carta: «O 
que existia desde o princípio, o que 
ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, 
o que contemplámos e as nossas mãos 
tocaram relativamente ao Verbo da Vida. O 
que nós vimos e ouvimos, isso vos 
anunciamos» (1 Jo 1, 1.3).  

Uma experiência invejável, mas que não 
se pode repetir. Todavia, para ser «teste-
munhas» de Cristo, não é indispensável ter 
caminhado com Jesus de Nazaré pelas 
estradas da Palestina. Paulo –  que também 
não conheceu pessoalmente Jesus – é 
constituído testemunha das coisas que viu 
(Act 26,16) e recebe do Senhor esta 
incumbência: «Assim como deste 
testemunho de mim em Jerusalém, assim é 
necessário que o dês também em Roma» 
(Act 23, 11). 

Para se ser testemunha, basta ter visto 
o Senhor realmente vivo, para além da 
morte. 

     Testemunhar não equivale a dar bom 
exemplo. Este é sem dúvida útil, mas o 
testemunho é uma outra coisa. Pode dá-lo 
apenas quem passou da morte à vida, quem 
pode confirmar que a sua existência mudou  

 

 

 

e adquiriu um sentido desde que foi 
iluminada pela luz da Páscoa, quem fez a 
experiência  de  que  a fé em Cristo dá 
sentido às alegrias e às dores e ilumina os 
momentos alegres e os tristes. 

Perguntemo-nos: a ressurreição de 
Cristo é um ponto de referência constante 
em todos os projectos que fazemos, quando 
compramos, vendemos, dialogamos, dividi-
mos uma herança, quando escolhemos ter 
outro filho... ou consideramos que as 
realidades deste mundo não têm nada a ver 
com a Páscoa?  

Quem viu o Senhor já não faz mais 
nada sem Ele. Portanto, se o nosso coração 
se abrir à compreensão das Escrituras, 
veremos o Senhor. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Act 10, 34a, 37-43) 

(Missa da Manhã e da Tarde) 

 
Monição:  

 
A primeira leitura da liturgia deste domingo de 

Páscoa é tirada de um dos discursos de Pedro. 
Falando a um grupo de pagãos, Pedro resume em 
quatro pontos a mensagem cristã: primeiro, Jesus 
passou fazendo o bem e curando; segundo, o que os 
judeus lhe fizeram; terceiro, como Jesus reagiu perante 
a maldade humana; por último, fala da missão dos 
discípulos. 

 

Leitura: 
 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 
 
Naqueles dias, 34aPedro tomou a palavra e disse: 

37«Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a 
começar pela Galileia, depois do baptismo que João 
pregou: 38Deus ungiu com a força do Espírito Santo a 
Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e 
curando a todos os que eram oprimidos pelo Demónio, 
porque Deus estava com Ele. 39Nós somos 
testemunhas de tudo o que Ele fez no país dos judeus 
e em Jerusalém; e eles mataram-n’O, suspendendo-O 
na cruz. 40Deus ressuscitou-O ao terceiro dia e 
permitiu-Lhe manifestar-Se, 41não a todo o povo, mas 
às testemunhas de antemão designadas por Deus, a 
nós que comemos e bebemos com Ele, depois de ter 
ressuscitado dos mortos. 42Jesus mandou-nos pregar 
ao povo e testemunhar que Ele foi constituído por Deus 
juiz dos vivos e dos mortos. 43É d’Ele que todos os 
profetas dão o seguinte testemunho: quem acredita 
n’Ele recebe pelo seu nome a remissão dos pecados». 

 
Palavra do Senhor. 

 

Recomendação aos Leitores: 

 
Nesta Leitura, tem atenção às frases longas. 

Fá-las com exercício de respiração.  
Tem também atenção à forma como 

pronuncias as palavras “mataram-n’O”, 
“suspendendo-O” e “ressuscitou-O”. Faz ouvir-      
-se e terminologia destas palavras. 

Finalmente e mais uma vez, atenção à 
palavra “pregar”. Pronuncia-a como se tivesse 
acento. 

 

Comentário: 
 

O texto faz parte do corpo do discurso 
de Pedro em Cesareia na casa do centurião 
Cornélio, o qual tinha mandado chamar 
Pedro a Jope, ilustrado por uma visão (Act 
10, 1-33). Este discurso tem um carácter 
mais catequético e apologético do que 
propriamente missionário, como seria de 
esperar num primeiro anúncio da fé a um 
pagão (embora se tratasse dum «temente a 
Deus»: v. 2).  

Lucas redige este discurso a pensar 
mais nos leitores da sua obra, do que com a 
preocupação de reconstruir exactamente a 
cena originária e as mesmas palavras 
pronunciadas naquela circunstância; com 
efeito, começa por fazer referência ao 
Evangelho já antes pregado aos ouvintes: 
«vós sabeis o que aconteceu…», e também 
parece que dá por suposta a fé no valor 
salvífico da Cruz (v. 39b) e não termina, 
como seria de esperar, com um apelo 
explícito à conversão. Lucas deixou-nos 
mais uma bela síntese do que era o 
Evangelho pregado pela Igreja primitiva. 

V.38 –  «Deus ungiu com a força do 

Espírito Santo a Jesus». Esta nova 
tradução litúrgica desfez a hendíadis tão 
própria da estilística hebraica (ungiu de 
Espírito Santo e de fortaleza), recorrendo, 
por motivo de clareza, a uma equivalência 
dinâmica, (a força que é o Espírito Santo). 
Deus (o Pai) concedeu à natureza humana 
de Jesus todos os dons do Espírito Santo, 
que Lhe competiam a partir do momento da 
Incarnação; estes dons manifestam-se 
visivelmente nos milagres de Jesus, nas 
teofanias do Baptismo e da Transfiguração 
e muito particularmente na Ressurreição. A 
unção era o rito que constituía os reis  e  os  
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sacerdotes na sua função: a união 
hipostática aparece como a unção da 
natureza humana de Jesus, «que passou 
fazendo o bem e curando a todos» 
(maravilhoso resumo da vida de Jesus, bem 
ao sabor do Evangelista da bondade). 

V.41 – «Não a todo o povo»: Jesus 
não se mostra a todos depois de 
ressuscitado, não só para não violentar a 
liberdade das pessoas, mas também porque 
está nos planos divinos conduzir o mundo à 
salvação mediante o ministério dos seus 
discípulos (testemunhas de antemão 
designadas por Deus) e mediante a fé, que 
é meritória (Rom 1, 16-17). Note-se o 
acento que se põe no testemunho acerca da 
Ressurreição: não estamos apenas perante 
uns simples pregadores (v. 42a) de uma 
mensagem salvadora, mas diante de 
verdadeiras testemunhas (v. 42b) que dão 
testemunho (o verbo grego tem um matiz 
forense) capaz de fazer fé em tribunal; a 
ideia de testemunho é fortemente 
acentuada neste breve texto, não só por ser 
repetida quatro vezes (v.39.41.42.43), mas 
por se tratar de testemunhas escolhidas por 
Deus para esta missão (v. 41), que 
conviveram com o Ressuscitado, comendo 
e bebendo com Ele, o que exclui logo à 
partida a hipótese de se tratar de mera 
fantasia (Lucas mostra especial 
sensibilidade a este problema:Lc 24, 37-43). 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Sl 117 (118), 1-2.16ab-17.22-23 (R. 24) 

(Missa da Manhã e da Tarde) 
 

Monição:  
 

Como agradecimento pelos prodígios realizados 
pelo Senhor, vamos recitar o Salmo responsorial, 
exaltando e cantando de alegria, como rezamos no seu 
refrão. 

 

Refrão:  
 

Este é o dia que o Senhor fez:  
exultemos e cantemos de alegria. 
 

Ou:     Aleluia. 
 
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, 
porque é eterna a sua misericórdia. 
Diga a casa de Israel: 
é eterna a sua misericórdia. 
 
A mão do Senhor fez prodígios, 
a mão do Senhor foi magnífica. 
Não morrerei, mas hei-de viver 
para anunciar as obras do Senhor. 
 
A pedra que os construtores rejeitaram 
tornou-se pedra angular. 
Tudo isto veio do Senhor: 
é admirável aos nossos olhos. 

 
 

2.ª Leitura (Col 3, 1-4) 

(para a Missa da Manhã)  
 
Monição:  

 
S. Paulo, nesta leitura, incita-nos a procurarmos 

as coisas do alto, a fim de descobrirmos a vida nova 
revelada em Jesus Cristo. Dela já participamos através 
do Baptismo que recebemos. Saibamos, por tal motivo, 
discernir e filtrar tudo o que não conduz à realização 
plena da nossa humanidade. 
 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Colossenses 
 

Irmãos: 1Se ressuscitastes com Cristo, aspirai às 
coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de 
Deus. 2Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra. 
3Porque vós morrestes e a vossa vida está escondida 
com Cristo em Deus. 4Quando Cristo, que é a vossa 
vida, Se manifestar, também vós vos haveis de 
manifestar com Ele na glória. 

 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Como em todas as Leituras, também nesta 
deves ter o cuidado de ler devagar; entoa as 
frases com o devido relevo, que o mesmo é 
dizer, faz uma Leitura “musicada” e foge do 
monocórdio ou do choradinho. 

 

Comentário:  
 

V.1 – «Aspirai às coisas do alto» 
corresponde ao mesmo incitamento que, na 
Santa Missa, a Igreja sempre nos repete: 
(Sursum corda! Corações ao alto!).  

V.3-4 – «Vós morrestes». Cf. Rom 6: a 
nossa união a Cristo pressupõe a morte 
para o pecado, que não pode reinar mais 
em nós. Com Cristo morto pelos nossos 
pecados, morremos para o pecado; com 
Cristo ressuscitado, vivamos vida de 
ressuscitados. É a «vida» da graça, uma 
vida toda interior, «escondida» no centro da 
alma, vida que ninguém pode arrebatar, 
vida que é toda feita de presença de Deus e 
de visão sobrenatural, levando-nos a 
santificar todos os afazeres diários, traba-
lhando com os pés bem firmes na terra, mas 
o coração e o olhar fixo no Céu. 
____________________________________________ 

2.ª Leitura (1 Cor 5, 6b-8) 

(para a Missa da Tarde)  
 

 

Monição:  
 

A imagem do fermento, utilizada por S. Paulo, é 
tomada no sentido de que a comunidade cristã viva no 
mundo sem, todavia, estar com ele comprometido.  

A vida só tem a sua plena realização no mundo de 
Deus. 
 

 

Leitura: 
 

Leitura do Primeira Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 6bNão sabeis que um pouco de fermento 
leveda toda a massa? 7Purificai-vos do velho fermento, 
para serdes uma nova massa, visto que sois pães 
ázimos. Cristo, o nosso cordeiro pascal, foi imolado. 
8Celebremos a festa, não com fermento velho nem com 
fermento de malícia, mas com os pães ázimos da 
pureza e da verdade. 

 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 

 
Presta atenção à interrogação da 1.ª frase 

que exige a devida preparação.  
Igualmente atenção às palavras “leveda”, e 

“pães ázimos”, porque já se ouviu pronunciar em 
plena celebração, “pães azímos”, porque o Leitor 
não respeitou o acento na palavra. 

 
Comentário:  

 
Parece haver aqui (v. 6b) uma refe-

rência ao incestuoso de que acaba de falar 
(v. 1-5): um mau exemplo é um mau 
fermento. Mas S. Paulo faz imediatamente 
uma aplicação mais vasta da ideia de mau 
fermento, e isto talvez pela proximidade da 
festa da Páscoa, que já então, pelo ano 55, 
os cristãos celebravam em Corinto como 
festa da Ressurreição do Senhor, segundo 
o que se lê no v. 8: «celebremos pois a 
festa».  

Na exortação do Apóstolo há uma 
alusão ao costume judeu, que ainda hoje se 
conserva, de limpar escrupulosamente as 
casas de todo o fermento e pão fermentado 
durante os sete dias que duravam as festas 
pascais. Nós os cristãos, para celebrarmos 
a Páscoa – «Cristo, nosso Cordeiro pascal» 
(v. 7) –, temos que o fazer sem o fermento 
(o princípio corruptor) da malícia e da 
perversidade, mas «com os pães ázimos da 
pureza e da verdade, isto é, da sinceridade 
de vida. Poderia haver, nesta referência a 
Cristo como «cordeiro imolado», uma 
alusão à própria celebração da Eucaristia. 

 

Sequência: 

 
À Vítima pascal 
ofereçam os cristãos 
sacrifícios de louvor. 
 

O Cordeiro resgatou as ovelhas: 
Cristo, o Inocente, 
reconciliou com o Pai os pecadores. 
 

A morte e a vida 
travaram um admirável combate: 
Depois de morto, 
vive e reina o Autor da vida. 
 

Diz-nos, Maria: 
Que viste no caminho? 
Vi o sepulcro de Cristo vivo 
e a glória do Ressuscitado. 
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Vi as testemunhas dos Anjos, 
vi o sudário e a mortalha. 
Ressuscitou Cristo, minha esperança: 
precederá os seus discípulos na Galileia. 
 

Sabemos e acreditamos: 
Cristo ressuscitou dos mortos: 
Ó Rei vitorioso, 
tende piedade de nós. 

__________________________________________

Aclamação ao Evangelho 

1 Cor 5, 7b-8ª 

(para a Missa da Manhã) 
 

Monição:  
 

Diante dos sinais da morte podem reconhecer-se 
os sinais de vida. Várias são as atitudes que podemos 
tomar, mas o testemunho deve ser passado, segundo 
as circunstâncias peculiares de cada um, como o 
fizeram Pedro, João e Madalena. Por caminhos 
diferentes viram e acreditaram. 

 

Refrão:    Aleluia!  Aleluia!  Aleluia! 
 

Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi imolado: 
celebremos a festa do Senhor. 

____________________________________________ 

Evangelho  (Jo 20, 1-9) 

(para a Missa da Manhã)  
 
 

Evangelo de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 
São João 

 

1No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi 
de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a 
pedra retirada do sepulcro. 2Correu então e foi ter com 
Simão Pedro e com o discípulo predilecto de Jesus e 
disse-lhes: «Levaram o Senhor do sepulcro e não 
sabemos onde O puseram». 3Pedro partiu com o outro 
discípulo e foram ambos ao sepulcro. 4Corriam os dois 
juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo 
mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao 
sepulcro. 5Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, 
mas não entrou. 6Entretanto, chegou também Simão 
Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro e viu as 
ligaduras no chão 7e o sudário que tinha estado sobre a 
cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado 
à parte. 8Entrou também o outro discípulo que chegara 
primeiro ao sepulcro: viu e acreditou. 9Na verdade, 
ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a 
qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. 

 

Palavra da Salvação. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

1 Cor 5, 7b-8ª 

(para a Missa da Tarde) 
 

Monição:  
 

São Lucas salienta os «lugares» da presença de 
Jesus ressuscitado: Ele continua a caminhar entre os 
homens, solidarizando-Se com os seus problemas e 
participando nas suas lutas; está presente nas 
Escrituras, que mostram o sentido da Sua vida e 
acção; e está presente na celebração eucarística, onde 
o pão repartido recorda o dom da Sua vida e alimenta a 
partilha e a fraternidade, que estão no centro do 
projecto de Deus. 

 
 
 

 

4 –  Pelas famílias cristãs do mundo inteiro, 
para que o Cordeiro pascal, que é a nossa vida, 
as alimente com o seu Corpo e o seu Sangue, 
oremos, irmãos. 

 

5 –  Pela nossa comunidade paroquial, 
para que cresça no amor a Jesus Cristo 
e mostre sempre a sua alegria e unidade, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

A vitória da vida 
 

Há regiões e situações neste nosso 
mundo em que a morte parece dominar de 
maneira absoluta, e o silêncio comemora a 
sua vitória. O poder, a tirania, o princípio do 
terror ou da força, a discriminação, a 
injustiça, a astúcia e a perversidade 
parecem querer derrotar completamente as 
forças da vida, para assegurarem o triunfo 
do mal e da morte. 

Assim parecia acontecer também 
quando Maria Madalena se acercou do 
sepulcro. Mas Deus manifesta o primeiro 
sinal da revolução social que a ressurreição 
de Jesus iria operar. É através desta 
mulher, discriminada no seu tempo e na sua 
terra, pela sua condição de ser mulher, 
tanto quanto os escravos, os pastores e as 
crianças que não eram consideradas 
pessoas idóneas, pois é a esta mulher que 
Deus vai anunciar que a morte fora vencida, 
que se processara a vitória da vida. 

Entretanto, os dois discípulos que 
acorreram ao túmulo, depois do anúncio 
feito por Maria Madalena, manifestam duas 
atitudes diferentes: Pedro, limita-se a 
constatar o facto, mas ainda não chega à fé 
na Ressurreição; o outro discípulo, vendo as 
mesmas coisas, «começa a acreditar». 

De facto, ainda hoje se repete o 
comportamento destes dois discípulos, 
diante das situações desta vida. Há quem 
pense que a doação da própria vida é 
somente morte, renúncia, destruição de si 
mesmo. Outros, todavia, compreendem que 
uma vida consagrada aos irmãos, como fez 
Jesus, não termina na morte, mas abre-se 
na perspectiva da plenitude da vida em 
Deus. 

Dá para se perguntar: como nos 
posicionamos nós diante da escolha do dom 
da vida? Sabemos apenas interpretar os 
sinais da morte (como Pedro), ou 
descobrimos os sinais de vida redentora 
(como o outro discípulo)? 
____________________________________________ 

Esperança para o mundo 
 

Num mundo completamente acabrunha-
do pelos sinais de morte, teremos de ser 
testemunhas de esperança de vida. 
Testemunha  é  aquele  que  presencia  um 
 
 

 
 

Evangelho  (Lc 24, 13-35) 

(para a Missa da Tarde)  
 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

13Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho 
duma povoação chamada Emaús, que ficava a duas 
léguas de Jerusalém. 14Conversavam entre si sobre 
tudo o que tinha sucedido. 15Enquanto falavam e 
discutiam, Jesus aproximou-Se deles e pôs-Se com 
eles a caminho. 16Mas os seus olhos estavam 
impedidos de O reconhecerem. 17Ele perguntou-lhes: 
«Que palavras são essas que trocais entre vós pelo 
caminho?» Pararam, com ar muito triste, 18e um deles, 
chamado Cléofas, respondeu: «Tu és o único habitante 
de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes 
dias». 19E Ele perguntou: «Que foi?» Responderam-
Lhe: «O que se refere a Jesus de Nazaré, profeta 
poderoso em obras e palavras diante de Deus e de 
todo o povo; 20e como os príncipes dos sacerdotes e os 
nossos chefes O entregaram para ser condenado à 
morte e crucificado. 21Nós esperávamos que fosse Ele 
quem havia de libertar Israel. Mas, afinal, é já o terceiro 
dia depois que isto aconteceu. 22É verdade que 
algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram: 
foram de madrugada ao sepulcro, 23não encontraram o 
corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham 
aparecido uns Anjos a anunciar que Ele estava vivo. 
24Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram 
tudo como as mulheres tinham dito. Mas a Ele não O 
viram». Então Jesus disse-lhes: 25»Homens sem 
inteligência e lentos de espírito para acreditar em tudo 
o que os profetas anunciaram! 26Não tinha o Messias 
de sofrer tudo isso para entrar na sua glória?» 
27Depois, começando por Moisés e passando pelos 
Profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que 
Lhe dizia respeito. 28Ao chegarem perto da povoação 
para onde iam, Jesus fez menção de seguir para 
diante. 29Mas eles convenceram-n’O a ficar, dizendo: 
«Ficai connosco, porque o dia está a terminar e vem 
caindo a noite». Jesus entrou e ficou com eles. 30E 
quando Se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, 
partiu-o e entregou-lho. 31Nesse momento abriram-se-
lhes os olhos e reconheceram-n’O. Mas Ele 
desapareceu da sua presença. 32Disseram então um 
para o outro: «Não ardia cá dentro o nosso coração, 
quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as 
Escrituras?» 33Partiram imediatamente de regresso a 
Jerusalém e encontraram reunidos os Onze e os que 
estavam com eles, 34que diziam: «Na verdade, o 
Senhor ressuscitou e apareceu a Simão». 35E eles 
contaram o que tinha acontecido no caminho e como O 
tinham reconhecido ao partir o pão. 

 

Palavra da Salvação. 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –  Pela santa Igreja católica e apostólica, 

para que se alegre nesta Páscoa 
e proclame ao mundo inteiro que o Senhor         
      ressuscitou, 
oremos, irmãos. 

 

2 –  Por todos os baptizados nesta Páscoa, 
para que aspirem às coisas do alto 
e dêem graças pelo seu novo nascimento, 
oremos, irmãos. 

 

3 –  Pela humanidade inteira, para que acolha a Boa       
              Nova e a aliança de amor 

que Deus lhe oferece em Cristo ressuscitado, 
oremos, irmãos. 
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