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Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de Abril, a Igreja reza 
pelas seguintes intenções: 
 

Intenções gerais (Universal): 
 

– Para que os pequenos agricultores 
recebam a justa compensação pelo seu 
precioso trabalho. 
 

Intenções missionárias (Evangelização): 
 

– Para que os cristãos de África dêem 
testemunho do amor e da fé em Jesus 
Cristo no meio dos conflitos politico-                
-religiosos. 
________________________________________ 

Os Papas 
(de São Pedro ao Papa Francisco) 

 

“São Zósimo”   

(417 – 418) 

 

O seu pontificado ficou marcad\o pela 
vinda a Roma de Celéstio e Pelágio, 
condenados como hereges e que 
pretendiam a anulação da sentença. O 
Papa inocentou-os, mas, pressionado pelos 
Bispos de África, com Santo Agostinho à 
cabeça, voltou atrás na sua decisão. 
  

“São Bonifácio I”   

(418 – 422) 

 

No funeral de São Zósimo, o povo 
invadiu a Basílica de Latrão e ali elegeu 
para Papa, Eulálio, que o imperador Honório 
e o clero não reconheceram. Uma eleição 
regular levaria à chefia da Igreja, São 
Bonifácio. O anti-papa submeteu-se e o 
novo Papa dedicou o seu pontificado a 
bater-se contra os seguidores de Pelágio. 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Antigo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
  

A Caminhada dos Discípulos 
 
36 –  O discipulado histórico 

 
 

Quando Jesus inicia a sua vida pública 
messiânica, após a prisão de João Baptista, 
uma das suas primeiras preocupações foi 
escolher e reunir em torno de si um grupo 
íntimo de discípulos.  

Jesus não aparece na História da 
Salvação como um “herói solitário”, mas cria 
uma pequena comunidade continuadora da 
sua missão. O que nós costumamos 
esquecer é que os discípulos eram também 
judeus, e aderiram a Jesus perfeitamente 
acalentados pela esperança messiânica 
davídica. E não lhes foi nada fácil 
transformar essa esperança de modo a 
acolher a novidade messiânica que Jesus 
lhes revelava. Por isso, vamos tentar agora 
responder à seguinte pergunta: Qual foi a 
experiência que os discípulos fizeram de 
Jesus?  

Desde o princípio, temos que ter claro 
que foi uma experiência dinâmica e 
evolutiva que começa alicerçada na 
esperança messiânica davídica, se vai 
transformando em acolhimento da novidade 
messiânica de Jesus, e é totalmente 
transfigurada na experiência do inédito, a 
experiência pascal: “Ele está vivo!” (Jo 20, 
18. 25) 
____________________________________________ 
 

Visita-nos em www.paroquiascesf.com 

 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 04 – Anunciação do Senhor (Transferida                                           

                 de 25 de Março, por este ano caír na Sexta-              
                 feira da Paxão do Senhor); 

Dia 05 – S. Vicente Ferrer (Presbítero)                                        

Dia 07 – S. João Baptista de la Salle       
               (Presbítero)  
____________________________________________                                 

De Parabéns 

 
Temos esta semana que dar os 

parabéns, pelo seu aniversário natalício a 
dois Leitores. São eles: 

José Pedro, da Paróquia de São Pedro 
de Sanfins de Ferreira, na próxima Quarta-
feira, dia 6 de Abril; 

Maria Guiomar, da Paróquia de 
Carvalhosa, no próximo Sábado, dia 9 de 
Abril. 

Para a Guiomar e para o “Zé Pedro”, 
vão os votos de muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Tu foste criado no amor, és guiado pelo 
amor e mantido no amor. Dá glória ao teu 
Criador amando-te a ti mesmo! 

E tem um feliz aniversário. 
______________________________________________ 

H u m o r 
 

– Ó papá, é verdade que os ovos são 
bons para aclarar a voz? 

– Claro que são, meu filho!, Olha as 
galinhas: mal põem o ovo, começam logo a 
cantar 
____________________________________________ 

A Fechar 
Até para a semana, se Deus quiser. 

II Dom. da Páscoa 
 

Quis o Papa João Paulo II, de 
saudosa memória, instituir neste dia a 
celebração da Divina Misericórdia. E neste 
ano da Misericórdia, sentimos que tudo está 
em concordância...tudo nos fala deste 
atributo que se manifesta de modo tão claro 
em Cristo Ressuscitado, neste 2º Domingo 
da Páscoa. E nós sentimos uma 
necessidade inadiável de beneficiar dela. 

Mas o Senhor adverte-nos de que, 
para a recebermos, teremos de a exercitar 
para com os outros: «Bem-aventurados os 
que usam de misericórdia, porque 
alcançarão misericórdia.» 

Celebramos o Coração de Cristo, 
aberto para nós misericordiosamente na 
Cruz. Este Coração, sempre disponível para 
nos acolher. 
____________________________________________ 

Introdução 

 
«Felizes os olhos que vêm o que 

estais a ver» – disse um dia Jesus (Lc 10, 
23). Os discípulos que acompanharam o 
Mestre durante toda a vida pública são 
chamados por Lucas testemunhas dos 
acontecimentos que se verificaram entre 
nós (Lc 1, 1-2). É inegável, são felizes 
porque viram. Entre eles está também 
Tomé. 

   E, no entanto, esta experiência foi 
apenas a primeira etapa de um caminho 
empenhativo, o caminho que os haveria de 
levar à fé. 

Muitos daqueles que, como eles, 
viram, não chegaram a acreditar, basta 
pensar nos «Ai de vós» pronunciados por 
Jesus contra as cidades do Lago que 
assistiram aos sinais que Ele fez e não se 
converteram (Lc 10, 13-15). O ver é causa 
de bem-aventurança, mas não é suficiente. 
         Depois da Páscoa, o Senhor – que já 
não  pode  ser  visto  por  olhos  materiais  –  
proclama outra bem-aventurança: «Felizes 
aqueles que acreditarem sem terem visto.» 
São felizes se, ouvindo, chegam à mesma 
meta,  a fé.  A estes,  Pedro  dirige palavras  
 
 
 
 

comoventes: «Sem o terdes visto, vós o 
amais; sem o ver ainda, credes nele e vos 
alegrais com uma alegria indescritível e 
irradiante» (l Pd 1, 8). 

É a alegria garantida a quem confia na 
Palavra, não a dos homens, mas a de 
Cristo, contida nas Escrituras e entregue à 
Igreja pelos apóstolos – como nos lembra 
João na conclusão do seu Evangelho. 

Foi difícil acreditar, mesmo para quem 
viu; Felizes de nós, os de hoje, do séc XXI 
que, mesmo sem termos visto, acreditamos! 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Act 5, 12-16)  

 

Monição:  
 

Os primeiros cristãos, à medida que abraçavam a 
fé, davam testemunho público de Cristo, «unidos pelos 
mesmos sentimentos» e «o povo enaltecia-os», tal era 
o seu prestígio. 

 

Leitura: 
 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 
 

12Pelas mãos dos Apóstolos realizavam-se muitos 
milagres e prodígios entre o povo. Unidos pelos 
mesmos sentimentos, reuniam-se todos no Pórtico de 
Salomão; 13nenhum dos outros se atrevia a juntar-se a 
eles, mas o povo enaltecia-os. 14Cada vez mais gente 
aderia ao Senhor pela fé, uma multidão de homens e 
mulheres, 15de tal maneira que traziam os doentes para 
as ruas e colocavam-nos em enxergas e em catres, 
para que, à passagem de Pedro, ao menos a sua 
sombra cobrisse alguns deles. 16Das cidades vizinhas 
de Jerusalém, a multidão também acorria, trazendo 
enfermos e atormentados por espíritos impuros e todos 
eram curados. 

 

Palavra do Senhor 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

A Leitura não apresenta dificuldades de 
maior. Importa ler pausadamente, sem deixar 
morrer a voz nos pontos finais nem cair na 
toadilha monótona e artificial. Devem ouvir-se 
bem os finais das palavras que é coisa que os 
leitores dificilmente sabem fazer.  

Atenção às palavras: Pórtico / enaltecia-os / 
aderia (não “adria”) / enxergas / catres / e outras. 

 

Comentário: 
 

Como em todos os anos, vamos ter 

como 1.ª Leitura de todos os Domingos Pas- 

Cais, trechos dos Actos dos Apóstolos. A 
leitura de hoje é um dos chamados «relatos 
sumários» de Actos. No ano ‘A’, leu-se o de 
Act 2, 42-47 e no ano ‘B’ o de Act 4, 23-35. 
Estes são breves resumos daquilo que 
caracterizava a vida da primitiva Igreja de 
Jerusalém: numa espécie de visão idílica, 
focam o que sobressaía de positivo na 
novidade da fé cristã nascente, a desen-
volver-se pela acção do Espírito Santo, a 
sua vida religiosa, a união fraterna, o 
cuidado dos pobres, bem como os milagres 
realizados pelos Apóstolos. São Lucas não 
deixa de sublinhar, o prestígio de que 
gozavam os primeiros cristãos: «o povo 
enaltecia-os» (v. 13; cf. Act 2, 43; 4, 33).  

V.12 – «No pórtico de Salomão», no 
adro do Templo, o chamado átrio dos 
gentios, tinha a limitá-lo externamente não 
uma simples muralha de suporte e 
protecção, que ainda hoje em parte se 
conserva, mas esplêndidos pórticos, ao Sul, 
o pórtico real, com três fiadas de colunas, e 
o pórtico de Salomão a Nascente, com duas 
fiadas de colunas.  

V.13 – «Nenhum se atrevia a juntar-se 
a eles», provavelmente dominados pelo 
temor dos chefes do povo, que tinham 
condenado Jesus à morte.  

V.14 – «Cada vez mais gente 
aderia...» S. Lucas tem como um constante 
leitmotiv ou ideia mestra da sua composi-
ção o crescimento progressivo da Igreja, 
como quem quer documentar com a vida 
dos primeiros cristãos as parábolas do grão 
de mostarda e do fermento, de acordo com 
as palavras programáticas de Jesus, antes 
da Ascensão: «sereis minhas testemunhas 
em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, 
e até aos confins da Terra» (Act 1, 8). 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 117 (118), 2-4.22-24.25-27a (R. 1) 

 

Monição:  
 

Aclamemos o Senhor pela sua bondade: Ele fez 
brilhar sobre nós a sua luz.  

 

Refrão:  
 

Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, 
porque é eterna a sua misericórdia. 
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Ou:  
 
Aclamai o Senhor, porque Ele é bom: 
o seu amor é para sempre. 
 

Ou:     Aleluia. 
 
Diga a casa de Israel: 
é eterna a sua misericórdia. 
Diga a casa de Aarão: 
é eterna a sua misericórdia. 

            Digam os que temem o Senhor: 
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. 
Com dureza me castigou o Senhor, 
mas não me deixou morrer. 
 
A pedra que os construtores rejeitaram 
tornou-se pedra angular. 
Tudo isto veio do Senhor: 
é admirável aos nossos olhos. 
Este é o dia que o Senhor fez: 
exultemos e cantemos de alegria. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura  
(Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19)  

 
 

Monição:  
 

São João apresenta-nos Jesus Cristo como 
«Alguém semelhante a um Filho de homem», o 
«Primeiro e o Último», o Senhor do Universo, «Aquele 
que vive» para nunca mais morrer. 

 

Leitura: 
 

Leitura do Livro do Apocalipse 
 

9Eu, João, vosso irmão e companheiro nas 
tribulações, na realeza e na perseverança em Jesus, 
estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de 
Deus e do testemunho de Jesus. 10No dia do Senhor fui 
movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, 
semelhante à da trombeta, que dizia: 11b«Escreve num 
livro o que vês e envia-o às sete Igrejas». 12Voltei-me 
para ver de quem era a voz que me falava; ao voltar-      
-me, vi sete candelabros de ouro 13e, no meio dos 
candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, 
vestido com uma longa túnica e cingido no peito com 
um cinto de ouro. 17Quando o vi, caí a seus pés como 
morto. Mas ele poisou a mão direita sobre mim e disse-
me: «Não temas. Eu sou o Primeiro e o Último, 18o que 
vive. Estive morto, mas eis-Me vivo pelos séculos dos 
séculos e tenho as chaves da morte e da morada dos 
mortos. 19Escreve, pois, as coisas que viste, tanto as 
presentes como as que hão-de acontecer depois 
destas». 

 
Palavra do Senhor. 

 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta 2.ª Leitura requer o respeito das vozes. 
Sobre isto, já aqui escrevemos várias vezes. A 
melhor forma é sempre fazer anteceder uma voz 
de uma pausa suficientemente larga (por ex., 
antes de Escreve, Não temas). Um bom leitor 
deve amar a palavra não apenas porque contém 
uma ideia, mas em si mesma, pelo seu ritmo, 
pela sua sonoridade. 
 

Atenção a expressões de valor, como: "o 
que vive", "estive morto", "eis-me vivo", etc.  

Atenção também a palavras, como: 
tribulações / perseverança / Patmos / 
candelabros / cingido / e outras. 

 
Comentário: 

 
Vamos ter, como 2ª Leitura, em todos 

os Domingos Pascais do ciclo ‘C’, um trecho 
do Apocalipse, uma obra repleta de 
ressonâncias litúrgicas, onde a assembleia 
dos fiéis na terra se faz eco das aclamações 
da Jerusalém celeste tributadas ao Cordeiro 
imolado e vencedor da morte, Cristo 
ressuscitado (no ano ‘A’, a 2ª Leitura foi da 
1ª Carta de São Pedro; no ano ‘B’, da 1ª 
Carta de S. João).  

V.9 – «Eu, João». De acordo com a 
tradição geral, seria o «discípulo amado», 
que esteve exilado, na perseguição do 
imperador Domiciano, na ilha de Patmos, 
hoje Patino, no arquipélago das Espórades, 
no Mar Egeu oriental. Esta ilha, de uns 15 
kms. de comprimento (40km2), rochosa e 
árida, era uma espécie de Tarrafal da 
época, lugar de desterro para crimes 
políticos e religiosos. A pouca correcção 
gramatical do grego do Apocalipse (de 
longe o mais fraco de todo o N. T.) até se 
coaduna melhor com a personalidade do 
pescador da Galileia do que a relativa 
perfeição do IV Evangelho e das epístolas 
joaninas, mas as diferenças podem explicar-
-se pela diversidade dos colaboradores do 
Apóstolo. Se no Evangelho nunca se revela 
o seu nome, é porque pretende, na sua 
humildade, adoptar a discrição dos restan-
tes evangelistas, a fim de ressaltar que o 
que importa é que o leitor se fixe na pessoa 
de Jesus e na importância da sua 
mensagem. O facto de aparecer aqui quatro 
vezes o nome de João corresponde ao 
género profético desta obra; os profetas 
começavam por indicar o seu nome; João, 
porém, não apela para a sua qualidade de 
Apóstolo, preferindo modestamente referir a 
sua condição de «irmão e companheiro». 
De qualquer modo, a questão do autor da 
obra é uma questão aberta, havendo 
exegetas católicos que preferem pensar 
noutro João, como o problemático «João, o 
presbítero» de que fala Papias.  

V.10 – «No dia do Senhor». Como 
facilmente se depreende, temos aqui 
documentado o uso cristão, que remonta à 
época apostólica, de chamar ao primeiro dia 
da semana dominicum (diem), em atenção a 
ser o dia da Ressurreição do Senhor (cf. Mt 
28, 18), dia este em que já os primeiros 
cristãos se reuniam (cf. 1 Cor 16, 2) e cele-
bravam a Eucaristia, «a Fracção do Pão», 
como então se chamava (cf. Act 20, 7; 2, 
42).  
 

 

V.11-13 – «Sete igrejas, sete cande-

labros; longa túnica, cinto de ouro». A 
visão é relatada com um notável colorido 
litúrgico, tão característico do Apocalipse, 
pondo em evidência como a liturgia terrestre 
(a celebração do Dia do Senhor) está em 
consonância com a liturgia celeste; os sete 
(número de plenitude) candelabros são o 
símbolo de toda a Igreja em oração, numa 
alusão ao candelabro de sete braços, a 
menoráh do Templo; o sacerdócio e a 
realeza de Cristo são simbolizados pela 
longa túnica e pelo cinto de ouro.  

Eis o comentário espiritual de Santo 
Agostinho: «As sete Igrejas, às quais São 
João escreve, são a Igreja Católica e Una. 
O número sete relaciona-se com a graça 
septiforme. (...) Representam também a 
Igreja os sete candelabros. O (indivíduo) 
«semelhante a um filho de homem», no 
meio dos candelabros, é Cristo no centro da 
Igreja. O cinto, que envolve os seios, são os 
dois Testamentos; eles recebem do peito de 
Cristo o leite espiritual, alimento do povo de 
Deus para a vida eterna».  

V.17 – «Eu sou o Primeiro e o 
Último»: é uma expressão isaiana (cf. Is 44, 
2.6; 48, 12) para designar Yahwéh, como 
Senhor do Universo, no seu ser eterno, que 
existe antes de todas as coisas e subsiste 
após o fim das criaturas. Esta expressão, 
aqui aplicada a Jesus, deixa ver a sua 
divindade. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Jo 20, 29) 
 

Monição:  
 

Aclamemos a Cristo ressuscitado que está no 
meio de nós, tal como esteve no meio dos Apóstolos, 
no Cenáculo, em Jerusalém. Façamos nosso o acto de 
fé do Apóstolo incrédulo: «Meu Senhor e meu Deus!». 
 

Refrão:    Aleluia, Aleluia, Aleluia! 
 

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 
 
19Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, 

estando fechadas as portas da casa onde os discípulos 
se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, 
colocou-Se no meio deles e disse-lhes: «A paz esteja 
convosco». 20Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. 
Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o 
Senhor. 21Jesus disse-lhes de novo: «A paz esteja 
convosco. Assim como o Pai Me enviou, também Eu 
vos envio a vós». 22Dito isto, soprou sobre eles e disse-
-lhes: «Recebei o Espírito Santo: 23àqueles a quem 
perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados; e àque- 
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les a quem os retiverdes serão retidos». 24Tomé, um 
dos Doze, chamado Dídimo, não estava com eles 
quando veio Jesus. 25Disseram-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». 26Oito 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». 27Depois 
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». 28Tomé respondeu-    
-Lhe: «Meu Senhor e meu Deus!» 29Disse-lhe Jesus: 
«Porque Me viste acreditaste: felizes os que acreditam 
sem terem visto». 30Muitos outros milagres fez Jesus 
na presença dos seus discípulos, que não estão 
escritos neste livro. 31Estes, 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. 
 

Comentário: 
 

V.19 –  «A paz esteja convosco!» Não 
se trata de uma mera saudação, a mais 
corrente entre os Judeus, mesmo ainda 
hoje. No entanto os evangelistas nunca a 
registam durante a vida terrena de Jesus; é 
por isso que esta insistência joanina nas 
palavras do Senhor ressuscitado (v. 19. 21. 
26) é grandemente expressiva: com a sua 
Morte e Ressurreição Jesus acabava de nos 
garantir a paz, a paz com Deus, origem e 
alicerce de toda a verdadeira paz (cf. Jo 14, 
27; Rom 5, 1; Ef 2, 14; Col 1, 20).  

V.20 – «Ficaram cheios de alegria». 
Esta observação confere ao relato uma 
grande credibilidade: naqueles discípulos 
espavoridos (v. 19), desiludidos e estontea-
dos, surge uma vivíssima reacção de 
alegria, «ao verem o Senhor»; ao contrário 
do que era de esperar, não se verifica aqui 
o esquema habitual das visões divinas, as 
teofanias do A. T., em que sempre se refere 
uma reacção de temor e de perturbação. A 
grande alegria dos Apóstolos procede da 
certeza da vitória de Jesus sobre a morte e 
também de verem como Jesus reatava com 
eles a intimidade anterior, sem recriminar a 
fraqueza da sua fé e a vergonha da sua 
deslealdade.  

V.22 – «Soprou sobre eles… ‘Recebei 
o Espírito Santo’». Este soprar de Jesus 
não é ainda «o vento impetuoso» do dia de 
Pentecostes; é um sinal visível do dom 
invisível do Espírito (em grego é a mesma 
palavra que também significa sopro). Esta 
efusão do Espírito Santo não é a mesma 
que se dá 50 dias depois. Aqui, tem por 
efeito conferir-lhes o poder de perdoar os 
pecados, poder dado só aos Apóstolos (e 
seus sucessores no sacerdócio da Nova 
Aliança), ao passo que no dia do Pente-
costes é dado o Espírito Santo também a 
outros discípulos reunidos com Maria no 
Cenáculo,  iluminando-os  e fortalecendo-os  
 

implica. Tanto Tomé, naquela ocasião, 
como nós, agora, temos garantias de 
credibilidade suficientes para aceitar a Boa 
Nova de Jesus: as nossas escusas para 
não crer são escusas culpáveis, escusas de 
mau pagador.  

V. 30-31 – Temos aqui a primeira 
conclusão do Evangelho de São João, que 
nos deixa ver o objectivo que o Evangelista 
se propôs. Este Evangelho foi escrito para 
crermos que «Jesus é o Messias, o Filho de 
Deus». Note-se que a fé não é uma mera 
disposição interior de busca ou caminhada 
sem uma base doutrinal, um conteúdo de 
ensino (cf. Rom 6, 17), pois exige que se 
aceitem «verdades» como esta, a saber, 
que Jesus é o Filho de Deus, e Filho, não 
num sentido genérico, humano ou messiâ-
nico, mas o «Filho Unigénito que está no 
seio do Pai» (Jo 1, 18), verdadeiro Deus, 
segundo a confissão de São Tomé: «Meu 
Senhor e meu Deus» (v. 28; cf. Jo 1, 1; 10, 
30; 1 Jo 5, 20; Rom 9, 5).  
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –  Para que os bispos, os presbíteros e os diáconos       
           da Igreja 

sirvam os crentes e os que procuram a Cristo, 
ensinando, perdoando e dando a paz, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Para que os responsáveis no governo das nações 

trabalhem, sem perderem a coragem 
pelos mais pobres e por maior justiça, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Para que os pobres e os doentes sem esperança 

encontrem a seu lado quem os ame 
e lhes dê a conhecer o Evangelho, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Para que Jesus, que esteve morto mas agora está     
           vivo, 

e tem as chaves da morte e do abismo, 
ilumine os corações dos que não crêem, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Para que a nossa comunidade aqui reunida 

acolha a salvação que Deus lhe dá 
e se deixe renovar por Jesus Cristo, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

Não critiques. Procura antes colaborar 
com todos, sem críticas. A crítica fere, e 
ninguém gosta de ser ferido. E quem critica, 
depressa se vê isolado de todos. Se vês 
alguma coisa errada, fala com amor, 
conversa com carinho, procura ajudar, mas 
nunca critiques. Sobretudo, corrige os 
outros com o teu próprio exemplo de vida. 

Porque não vives bem? Porque não és 

feliz? Queres a resposta? – não critiques! 

com carismas extraordinários em ordem ao 
cumprimento da missão de que já estavam 
incumbidos.  

V.23 – «A quem perdoardes os 

pecados…»: não se trata de um mero 
preceito da pregação do perdão dos 
pecados que Deus concede a quem confia 
nesse perdão (interpretação protestante); é 
uma das poucas passagens da Bíblia cujo 
sentido foi solenemente definido como 
dogma de fé: estas palavras «devem 
entender-se do poder de perdoar e reter os 
pecados no Sacramento da Penitência» 
(DzS 913); o mesmo Concílio de Trento 
também se baseia nestas palavras para 
falar da necessidade de confessar todos os 
pecados graves depois do Baptismo, uma 
doutrina que tem vindo a ser reafirmada 
pelo Magistério: «a doutrina do Concílio de 
Trento deve ser firmemente mantida e 
aplicada fielmente na prática»; por isso, os 
fiéis que, em perigo de morte ou em caso de 
grave necessidade, tenham recebido legiti-
mamente a absolvição comunitária ou 
colectiva de pecados graves ficam com a 
grave obrigação de os confessar dentro de 
um ano (Normas Pastorais da Congregação 
para a Doutrina da Fé, 16-VI-1972; 
confirmadas pelas recentes orientações da 
Conferência Episcopal Portuguesa e 
sobretudo do motu proprio «Misericordia 
Dei» de João Paulo II, em 7 de Abril de 
2002).  

«Ser-lhes-ão perdoados»: esta ex-
pressão é muito forte, pois temos aqui o 
chamado passivum divinum, isto é, o uso 
judaico da voz passiva para evitar 
pronunciar o nome inefável de Deus; sendo 
assim, a expressão corresponde a «Deus 
lhes perdoará», e «serão retidos» equivale a 
«serão retidos por Deus», isto é, Deus não 
perdoará.  

V.24 – «Tomé», nome aramaico 
Tomá’ significa «gémeo»; em grego, 
«dídymos».  

V.29 – «Felizes os que acreditam 

sem terem visto». Para a generalidade dos 
fiéis, a fé (dom de Deus) não tem mais 
apoio humano verificável do que o 
testemunho grandemente crível da prega-
ção apostólica e da Igreja através dos 
séculos (cf. Jo 17, 20). Para crer não preci-
samos de milagres, basta a graça, que 
Deus nunca nega a quem busca a verdade 
com humildade e sinceridade de coração. O 
facto de as coisas da fé não serem 
evidentes, nem uma mera descoberta da 
razão, só confere mérito à atitude do crente, 
que crê porque Deus, que revela, não se 
engana nem pode enganar-nos. Por isso, 
Jesus proclama-nos «felizes», ao subme-
termos o nosso pensamento e a nossa 
vontade a Deus na entrega que o acto de fé  
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