
 

  N.º  391    –   01-05-2016                             VI Domingo da Páscoa –    (Ano C)                                                                                     Pág. 1 

 

     Bibliografia:   Bíblia Sagrada, dos Franciscanos Capuchinhos; Revista de Liturgia e Pastoral, das Edições Licel, de Braga; Almanaque Popular,  das Missões e da Boa Nova; Directório Litúrgico, do 
Secretariado Nacional de Liturgia; Introdução Geral ao Missal Romano; Catecismo da Igreja Católica; Nova Enciclopédia Larousse, do Círculo de Leitores; Dicionário de Português Houaiss, do Círculo de Leitores, 
Jornal A Ordem; Jornal Voz Portucalense; O Livro do Leitor, do Secretariado Nacional de Liturgia; O Banquete da Palavra, de Fernando Armellini; Celebrações Dominicais e Festivas sem Sacerdote, de Octávio 
Hidalgo, C.SS.R.; Guião das Celebrações sem a Presença do Sacerdote, da Gráfica de Coimbra; A Palavra de cada Domingo, de B.Caballero; Missal Popular Dominical e Ferial; Manual de Oração, de Ignácio 
Larrañaga; Outras consultas e pesquisas. 

 

 

 sua fé na experiência pascal dos primeiros 
discípulos. 

Só podemos ser testemunhas se 
fizermos a nossa própria experiência pascal, 
confrontando-a com a dos primeiros 
discípulos que é, sem dúvida, o ponto de 
referência. Mas, quer para eles como para 
nós, a experiência pascal não é a adesão a 
uma verdade matemática; antes, é a 
experiência espiritual profunda pela qual a 
pessoa se reconhece imersa no projecto 
salvador de um Deus Amor que confere à 
vida um sentido novo de plenitude. 
____________________________________________ 

Os Papas 
 

(De São Pedro ao Papa Francisco) 
 

 
 

“Anastácio II”  

(496 – 498) 

 
Durante o seu pontificado assistiu-se à 

conversão de Clóvis, rei dos francos, 
passando este a ser o único soberano 
bárbaro que não era ariano. Mencione-se 
que foi acusado de heresia por afirmar que 
o Espírito Santo não descendia do Pai e que 
o Pai era superior ao Filho. 

 
 

“São Símaco”  

(498 – 514) 

 
O papado ficou assinalado por um 

cisma logo que começou, com a outra 
eleição do antípaga Lourenço. São Símaco 
ordenou a aprovação de um estatuto, no 
qual vinha descrito não ser possível novas 
eleições nem sucessões enquanto um Papa 
estivesse vivo. O Glória a Deus nas Alturas 

é tido como uma disposição deste Papa. 

O  Senhor está 

sempre connosco 
 

Não esqueçamos a recomendação do 
Senhor: «Quem Me ama guardará a Minha 
Palavra e Meu Pai o amará; Nós viremos a 
ele e faremos nele a nossa morada». Do 
Evangelho (Jo 14, 23). 

O Senhor ama-nos tanto que deu a vida 
por nós pregado na Cruz. Sabendo que 
somos pecadores, deixou-nos o Sacramen-
to da Penitência para nos perdoar sempre. 

Vem ao nosso encontro na Sagrada 
Comunhão, oferecendo-nos todas as graças 
de que necessitamos para cumprirmos a 
missão que nos confiou durante a vida 
terrena. 

Aos desanimados apresenta o exemplo 
dos santos que viveram no nosso mundo, 
conseguindo superar as dificuldades 
surgidas no amor a Deus e ao próximo. 

Aos que vacilam aponta a perseverança 
dos anjos que se mantiveram sempre fiéis a 
Deus, ajudando os homens a vencer as 
seduções do demónio para jamais se 
separarem d’Ele. 

O Senhor deu-nos como Mãe a Sua 
própria Mãe, a Virgem Santa Maria. Ela está 
presente na Igreja e no Mundo para nos 
apontar o caminho, para nos defender dos 
perigos, para nos acompanhar na vida, para 
estar junto de nós na hora da morte, para 
com Ela sermos eternamente felizes no 
Céu. 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 02 – S. Atanásio (Bispo e Doutor da Igreja); 

Dia 03 – S. Filipe e S. Tiago (Apóstolos);                            
Dia 05 – Rogações 
____________________________________________ 
 

Visita-nos em: paroquiascesf.com 

 
 
 

 
 

De Parabéns 

 
Esta semana estão de parabéns pelo 

seu aniversário natalício, as seguintes 
Leitoras da Paróquia de Figueiró: 

– Marta Moura, hoje, dia 1 de Maio; 
– Lurdes Almeida, amanhã dia 2. 
À Marta e à Lurdes, desejamos-lhe 

muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

É o teu dia de anos, o dia em que Deus 
te concedeu um lugar e uma finalidade 
únicos no universo. 

Celebra o teu início de «ser» e o teu «ir 
sendo». 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

Automóveis com 

“nomes feios” 
 

As línguas nórdicas também se 
revelaram uma dor de cabeça para a 
“Honda”, que planeava vender o seu 
popular “Jazz” (‘Fit’ nalguns países) como 
“Titta”. Pois, mas lá no Norte da Europa é 
assim que se denomina a ‘vagina’. E 
ninguém se atreveria a responder à 
pergunta de café “que carro tens?” 

Um último exemplo oriundo do Japão. A 
“Toyota” percebeu que muito dificilmente 
venderia em França o seu “MR2” (designa e 
lê-se ‘est merdeux’, que significa ‘é 
merdoso’). Bastou suprimir o “2” e o carro 
vendeu-se bem. 

Na próxima edição apresentaremos 
mais casos. 

                      (Jornal de Notícias, 04/02/2016) 
____________________________________________ 

Boa leitura e até para a semana 

 
 
 

VI Dom. da Páscoa 
 

Deus é amor. Eis a verdade escrita há 
vinte séculos por São João e retomada 
pelos últimos papas, como pista funda-
mental de reflexão.  

Este pensamento será hoje, sexto 
Domingo da Páscoa, a fonte de inspiração a 
animar de modo muito concreto as atitudes 
da nossa vida.  

Concretamente, aquelas vezes em que 
esquecemos o amor; em que não acredi-
tamos no amor; em que não fomos capazes 
de amar.  

Acreditamos que o Senhor veio ao 
mundo para salvar a humanidade; que deu 
a vida por nós; que Ressuscitou glorioso.  

E queremos viver a Sua Doutrina. 
____________________________________________ 

 Introdução 

 

Perante o «alastrar da ignorância 
religiosa», alguém propõe que se retome o 
Catecismo da Doutrina Cristã, editado por 
Pio X em 1913, com as suas 433 perguntas 
e respostas, síntese de todos os temas da 
teologia e da moral. Este livrinho marcou, 
sem dúvida, uma época, mas perguntamo-      
-nos se faria sentido voltar a propor as 
verdades da fé com uma linguagem e com 
imagens já gastas, pertencentes a uma 
época tão distante da nossa. 

No discurso de abertura do Concilio, o 
papa João XXIII recordava um princípio 
fundamental: «Uma coisa são as verdades 
da fé, outra é o modo como elas são 
formuladas.» 

A missão da Igreja é a de traduzir, de 
tornar inteligíveis estas mesmas verdades 
às pessoas de todos os tempos e de todos 
os lugares, utilizando a linguagem delas, a 
sua cultura, as suas imagens, o seu modo 
de pensar. Tarefa árdua e delicada porque, 
inevitavelmente, acompanhada por tensões 
e mal-entendidos, mas indispensável e que 
pode ser levada a bom termo porque na 
Igreja está presente o Espírito da verdade 
que anima Cristo. 

O  refugiar-se  no  passado,  o medo da  

 

 

novidade, o olhar pessimista sobre o 
presente e as previsões sombrias para o 
futuro, não são sinais de amor e fidelidade à 
Tradição, mas sintomas de pouca fé na obra 
do Espírito.  

O papa João XXIII discordava dos 
«profetas da desgraça» e convidava a 
contemplar «o fruto do Espírito» presente 
não só na Igreja, mas onde quer que 
desabrochem «amor, alegria, paz, 
paciência, benignidade, bondade, fidelidade, 
mansidão, auto-domínio» (Gl 5, 19-22). 

Se do Evangelho o Espírito tira sempre 
coisas novas, então creio na obra do Espíri- 
to que renova toda a terra. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Act 15, 1-2, 22-29)  

 

Monição:  
 

A Igreja recebe com alegria todos aqueles que em 
qualquer parte do mundo decidem entregar as suas 
vidas a Jesus Cristo.  

 

Leitura: 
 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 
 

Naqueles dias, 1alguns homens que desceram da 
Judeia ensinavam aos irmãos de Antioquia: «Se não 
receberdes a circuncisão, segundo a Lei de Moisés, 
não podereis salvar-vos». 2Isto provocou muita 
agitação e uma discussão intensa que Paulo e Barnabé 
tiveram com eles. Então decidiram que Paulo e 
Barnabé e mais alguns discípulos subissem a 
Jerusalém para tratarem dessa questão com os 
Apóstolos e os anciãos. 22Os Apóstolos e os anciãos, 
de acordo com toda a Igreja, decidiram escolher alguns 
irmãos e mandá-los a Antioquia com Barnabé e Paulo. 
Eram Judas, a quem chamavam Barsabás, e Silas, 
homens de autoridade entre os irmãos. 23Mandaram 
por eles esta carta: «Os Apóstolos e os anciãos, irmãos 
vossos, saúdam os irmãos de origem pagã residentes 
em Antioquia, na Síria e na Cilícia. 24Tendo sabido que, 
sem nossa autorização, alguns dos nossos vos foram 
inquietar, perturbando as vossas almas com as suas 
palavras, 25resolvemos, de comum acordo, escolher 
delegados para vo-los enviarmos juntamente com os 
nossos queridos Barnabé e Paulo, 26homens que 
expuseram a sua vida pelo nome de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. 27Por isso vos mandamos Judas e Silas, 
que vos transmitirão de viva voz as nossas decisões. 
28O Espírito Santo e nós decidimos não vos impor mais 
nenhuma obrigação, além destas que são 
indispensáveis: 29abster-vos da carne imolada aos 
ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das 
relações imorais. Procedereis bem, evitando tudo isso. 
Adeus». 

 

Palavra do Senhor. 
 

 

Recomendação aos Leitores: 
 

Tem atenção, Leitor, aos nomes próprios e 
geográficos e para outras palavras difíceis desta  
1.ª Leitura. 

Nomes geográficos: 
Antioquia (insistimos nesta palavra, porquan-

to ainda há quem erradamente pronuncie 
“Antióquia”) / Cilícia (há quem de forma errada 
pronuncie “Cecília”). 

Outros nomes e palavras menos fáceis: 
Circuncisão / Anciãos (também ainda há 

quem erradamente pronuncie “anciões” / 
Barnabé / Barsabás / Silas / inquietar / 
perturbando (não é “petrubando” / abster-vos / 
sufocadas / e outras. 

 

Comentário: 
 

O nosso texto limita-se a referir a 
«discussão intensa» e mesmo «muita 
agitação» (v. 2) levantada por alguns 
cristãos vindos do judaísmo, do grupo dos 
chamados judaizantes, que defendiam a 
necessidade das práticas judaicas, incluindo 
a própria circuncisão. A questão motivou a 
reunião do Sínodo de Jerusalém, presidido 
pelo próprio Pedro. A Leitura, porém, 
suprime tudo o que se refere ao desenrolar 
do Concílio dos Apóstolos (v. 6-21), 
referindo apenas a embaixada a Antioquia 
da Síria com decreto apostólico final. A 
questão era especialmente grave, pois 
estava em causa tanto a catolicidade da 
Igreja, como a sua unidade: se para se ser 
cristão fosse preciso judaizar, o cristianismo 
teria, ao fim e ao cabo, de se confinar ao 
círculo restrito, internacionalmente mal visto, 
dos judeus com os seus prosélitos; se na 
Igreja se transigisse com a existência de 
dois tipos de cristãos, os circuncidados e o 
incircuncisos, seria inevitável um cristianis-
mo classista e dividido, pois uns seriam os 
cristãos de primeira (os da circuncisão), e 
outros, em esmagadora maioria, os cristãos 
de segunda (os do prepúcio). O Sínodo de 
Jerusalém não teve dificuldade, assistido 
pelo Espírito Santo (cf. v.28), em velar 
decididamente pela catolicidade e pela 
unidade da Igreja; com efeito, uma questão 
destas, aparentemente disciplinar, tinha 
raízes dogmáticas profundas e enormes 

consequências pastorais. 
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Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Joaquim Mendes    Jacinta Carneiro    

Avisos João Miguel    Glória Martins    

Admonição         

1.ª Leitura Carla Sousa Catarina Torres Vera Neto Júlia Machado Maria Guiomar Assunção Matos Grupo Diana Araújo 

2.ª Leitura Luís Carlos Sofia Correia Fernando Neto Manuel Pereira Luís Gomes Mónica Gonçalves De Isabel Matos 

Oraç.  Fiéis Paula Carvalho Raquel Silva (Catequese) José Pedro Graça Coelho Paula Meireles Jovens Nelson Gomes 

Ação Graças         

Suplente Fernanda Costa    Filomena Mendes    
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V.28-29 – «Nenhuma obrigação 

além destas». Descartada totalmente a 
necessidade de judaizar para ser um cristão 
perfeito, o Concílio, no entanto, aprovou as 
chamadas «cláusulas de Tiago», medidas 
disciplinares restritas ao tempo e lugares 
em que fosse conveniente facilitar a boa 
conivência entre os cristãos vindos do 
judaísmo com os cristãos vindos directa-
mente da gentilidade: estes deveriam 
abster-se de «carne imolada aos ídolos» e 
depois vendidas ao público, bem corno de 
comer «sangue» e de «carnes sufocadas» 
(entenda-se, de animais estrangulados e 
não sangrados), uma vez que se tratava 
duma coisa altamente abominável para os 
judeus, pois o sangue era a vida, pertença 
exclusiva de Deus (cf. Gn 9, 4; Lv 17, 14).         

Também ficavam proibidos certos 
casamentos com determinados impedimen-
tos legais que faziam com que as relações 
matrimoniais fossem consideradas 
«porneia», isto é, «relações imorais», ao 
serem tidas por incestuosas e ilícitas, 
devido a certos graus de parentesco (cf. Lv 
18, 6-18); esta é a interpretação mais 
plausível e mais habitual; não parece que 
neste caso «poneia» designe a prostituição. 
Note-se que este decreto, que data dos 
anos 49-50, não chegou a vigorar em 
Corinto (cf. 1 Cor 8 – 10), cidade 
evangelizada por S. Paulo pelo ano 50-51. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 66 (67), 2-3.5.6.8 (R. 4 ou Aleluia) 
 

Monição:  
 
Nós adoramos o Senhor e queremos louvá-l’O 

pelos povos de toda a Terra. 
 

Refrão: 
 
Louvado sejais, Senhor, 
pelos povos de toda a terra. 
 

Ou:      Aleluia. 
 

Deus Se compadeça de nós e nos dê a sua bênção, 
resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. 
Na terra se conhecerão os vossos caminhos 
e entre os povos a vossa salvação. 
 
Alegrem-se e exultem as nações, 
porque julgais os povos com justiça 
e governais as nações sobre a terra. 
 
Os povos Vos louvem, ó Deus, 
todos os povos Vos louvem. 
Deus nos dê a sua bênção 
e chegue o seu louvor aos confins da terra. 

____________________________________________ 
 

“A Felicidade é como a saúde: 
se não sentes a falta dela, significa 
que a tens” 
                                            (Ivan Turgueniev) 

 

2.ª Leitura 
(Ap 21, 10-14. 22-23) 

 
Monição:  

 
Os anjos intercedem por nós para que, sendo 

bons cristãos, tornemos mais bela a Igreja. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro do Apocalipse 
 

10Um Anjo transportou-me em espírito ao cimo de 
uma alta montanha e mostrou-me a cidade santa de 
Jerusalém, que descia do Céu, da presença de Deus, 
11resplandecente da glória de Deus. O seu esplendor 
era como o de uma pedra preciosíssima, como uma 
pedra de jaspe cristalino. 12Tinha uma grande e alta 
muralha, com doze portas e, junto delas, doze Anjos; 
tinha também nomes gravados, os nomes das doze 
tribos dos filhos de Israel: 13três portas a nascente, três 
portas ao norte, três portas ao sul e três portas a 
poente. 14A muralha da cidade tinha na base doze 
reforços salientes e neles doze nomes: os dos doze 
Apóstolos do Cordeiro. 22Na cidade não vi nenhum 
templo, porque o seu templo é o Senhor Deus 
omnipotente e o Cordeiro. 23A cidade não precisa da 
luz do sol nem da lua, porque a glória de Deus a 
ilumina e a sua lâmpada é o Cordeiro. 

 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Leitura tirada do Livro do Apocalipse, 
sendo um texto maravilhoso, exige uma dicção e 
expressão bem trabalhadas. Há palavras difíceis 
que deves exercitar, tais como: resplandecente / 
esplendor / preciosíssima / jaspe cristalino / 
omnipotente / ilumina / e outras. 
 

Comentário: 
 

A parte final do Apocalipse, apresenta-       
-nos, em linguagem figurada, o triunfo 
definitivo da Esposa do Cordeiro, a Igreja. A 
visão dos v.10-14 utiliza a linguagem de 
Ezequiel com que se refere a Jerusalém e 
ao Templo restaurados (Ez 40 – 42), mas 
com a particularidade de se tratar duma 
realidade «que descia do Céu», pondo 
assim em relevo a iniciativa divina. Os 
nomes das 12 tribos de Israel unidos aos 
dos 12 Apóstolos como a novidade da Igreja 
de Cristo está na continuidade do antigo 
Povo de Deus. Apraz registar aqui os 
comentários espirituais de Santo Agostinho:  

V.10 – «A montanha é Cristo. A Igreja 

é a cidade santa edificada na montanha; é 
a esposa do Cordeiro. Foi edificada na 
montanha, quando foi conduzida aos 
ombros do pastor, como foi conduzida ao 
redil a própria ovelha (Lc 15, 5)». 12 «As 
doze portas e os doze Anjos são os 
Apóstolos e os Profetas, segundo o que 
está escrito (Ef 2, 20). Isto está de harmonia 
também com o que o Senhor disse a Pedro 
(Mt 16,18). (...) Diz-se que os Apóstolos são 
portas que,  com  a  sua  doutrina,  abrem a  
 

porta da vida eterna».  
V.13 – «Porque a cidade descrita é a 

Igreja difundida por todo o orbe, 
mencionam-se três portas em cada uma das 
quatro partes do mundo, pois na Igreja, nas 
quatro partes do mundo, anuncia-se o 
mistério da Trindade».  

V.22 – «Na cidade não vi nenhum 
templo»: «assim é, porque em Deus está a 
Igreja, e na Igreja está Deus», «porque o 
seu templo é o Senhor» (Jo 2, 19-22; 4, 23-
24).  

V.23 – «Não precisa da luz do Sol». 
«A Igreja não é orientada pela luz, nem 
pelos elementos do mundo; é conduzida por 
Cristo, o eterno Sol, por entre as trevas do 
mundo (Jo 8, 12; 1, 9)». 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Jo 14, 23) 
 

Monição:  
 

Quando amamos a Deus de verdade, vivemos em 
paz porque somos templos da Santíssima Trindade. 
 

Refrão:   Aleluia, Aleluia! 
 

Se alguém Me ama, guardará a minha palavra. 
Meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada. 

____________________________________________ 

Evangelho (Jo 14, 23-29) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
23«Quem Me ama guardará a minha palavra e meu Pai 
o amará; Nós viremos a ele e faremos nele a nossa 
morada. 24Quem Me não ama não guarda a minha 
palavra. Ora a palavra que ouvis não é minha, mas do 
Pai que Me enviou. 25Disse-vos estas coisas, estando 
ainda convosco. 26Mas o Paráclito, o Espírito Santo, 
que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as 
coisas e vos recordará tudo o que Eu vos disse. 
27Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vo-la dou 
como a dá o mundo. Não se perturbe nem se intimide o 
vosso coração. 28Ouvistes que Eu vos disse: Vou partir, 
mas voltarei para junto de vós. Se Me amásseis, 
ficaríeis contentes por Eu ir para o Pai, porque o Pai é 
maior do que Eu. 29Disse-vo-lo agora, antes de 
acontecer, para que, quando acontecer, acrediteis» 
 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

Estas palavras de Jesus pertencem à 
resposta à pergunta de Judas: «Porque Te 
hás-de manifestar a nós, e não Te 
manifestarás ao mundo?» (v. 22). Poderia 
parecer uma evasiva de Jesus, pois nega-     
-se a fazer uma demonstração inequívoca e 
esmagadora do seu poder à humanidade 
hostil a Deus (o mundo), como esperavam 
os judeus e desejam os crentes em geral. 
Jesus   insiste   no  que  acabava  de  dizer 
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(v.19-21): Ele manifesta-se já, mas indivi-
dualmente, às almas bem dispostas, a 
quem Lhe tem amor, através de uma 
presença íntima e reconfortante. O Antigo 
Testamento já tinha falado da «morada» de 
Deus no meio do seu povo (Ex 29, 45; Lv 
26, 11; Ez 37, 26-27), mas Jesus fala duma 
inabitação distinta, perfeitamente individuali-
zada de forma permanente e única, 
diferente da ubiquidade divina, na alma de 
cada fiel. É também neste sentido, de uma 
presença de Deus em cada cristão, que S. 
Paulo fala em 1 Cor 6, 19 e Rom 8, 11. O 
Antigo Testamento tinha falado da morada 
de Deus no meio do seu povo (Ex 29, 45; Lv 
26, 11; Ez 37, 26-27).  

V. 26 – «Paráclito», em grego, 
paraklêtós era o advogado de defesa e, por 
extensão, o protector. A tradução latina – 
Consolador – é deficiente. «Que o Pai 
enviará em meu nome», quer dizer: «por 
vontade de Jesus, como seu representante 
e a pedido seu; cf. Jo 14, 16» 
(Wikenhauser). A passagem deixa ver 
claramente a distinção real das Três 
Pessoas da SS. Trindade.  

V. 27 – «Deixo-vos a paz, dou-Vos a 
minha paz. Não vo-la dou corno a dá o 

mundo…». Era corrente desejar a paz 
como saudação ou despedida. Mas Jesus 
não se limita a desejá-la, Ele dá mesmo a 
paz ao seus! É uma paz que não é a que o 
mundo oferece ou anela, uma paz que é 
sinónimo de prosperidade ou segurança 
terrena. A paz que Jesus deixa de forma 
permanente nos seus é a paz de se 
saberem filhos de Deus (Jo 1, 12), salvos 
por Ele, e que lhes dá confiança e afasta 
todo o medo e perturbação (Jo 14, 1; 16, 
33).  

V. 28 – «O Pai é maior do que Eu». 
Esta expressão foi o célebre cavalo de 
batalha da heresia ariana. Jesus não 
considera aqui a sua natureza divina: como 
homem, é de facto inferior ao Pai. Com 
efeito, Jesus está a falar da sua ida para o 
Pai, e é em razão da sua natureza humana 
que vai para o Pai. No entanto, Santo 
Agostinho, ao longo da sua célebre obra 
«De Trinitate» diz que esta expressão 
também insinua a geração eterna: «nativitas 
ostenditur»; e Santo Hilário de Poitiers 
precisa: «est enim Pater maior Filio, sed ut 
Pater Filio, generatione, non genere» (PL 9, 
801). 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –  Pela Igreja, templo santo de Deus vivo, 

esposa de Cristo, resplandecente de beleza e  
      de graça, 
que ensina aos homens o caminho da verdade, 
oremos, irmãos. 

Canta-se no Salmo Responsorial. 
Procedendo assim, estamos a ser bons 

cristãos, seguimos o caminho da perfeição e 
santidade, tornando a Igreja mais 
acolhedora e bela. Descobre-se na Segun-
da Leitura. 

Se cumprirmos bem os nossos 
deveres em casa, na escola, na profissão, 
na sociedade e se vivermos unidos ao 
Senhor, os que não acreditam começarão a 
reflectir e talvez se juntem a nós porque 
uma luz diferente ilumina a nossa vida. 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
 

A Caminhada dos Discípulos 
 

38 –  A Experiência Pascal 
 

Quando nos relatos da ressurreição se 
salienta tanto a corporeidade física de 
Jesus, não podemos interpretá-los como se 
de reportagens jornalísticas se tratasse. A 
grande ênfase dada à corporeidade de 
Jesus radica no facto de, no tempo em que 
os Evangelhos foram escritos, proliferarem 
já heresias – criadas pelo contacto do 
cristianismo nascente com as filosofias 
gregas chamadas gnósticas – segundo as 
quais as experiências pascais eram apenas 
visões colectivas de um fantasma. Nesta 
mesma linha, punha-se depois em causa a 
corporeidade histórica de Jesus (dizendo 
que Jesus tinha apenas uma aparência de 
corpo) e a própria identidade histórica do 
Ressuscitado. É neste contexto que surgem 
também, com o fim principal de identificar 
realmente a identidade do Ressuscitado 
com a identidade histórica de Jesus, os 
relatos do sepulcro vazio, dado totalmente 
ausente na primeira fase da pregação 
apostólica (1 Cor 15, 3-8). 

Mas a grande causa para a corporei-
dade de Jesus nos relatos evangélicos 
sobre a ressurreição é a necessidade de 
partilhar uma experiência espiritual 
profunda. Os relatos da experiência pascal 
dos discípulos, com efeito, não têm como 
objectivo ser reportagem da experiência, 
mas sim sua proclamação. 

A experiência pascal dos discípulos é o 
fundamento sobre o qual se foi construindo 
o edifício da fé cristã. Esta experiência foi-      
-se repetindo nas comunidades no contexto 
da celebração, da catequese e da oração. 
Mas os crentes de hoje não podem basear a  

 

2 –  Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e        
           diáconos, 

pelos fiéis que dão testemunho do Evangelho 
e pelos que estão atentos à voz do Espírito, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Pelos que lutam pela paz em toda a terra, 

pelos que acreditam que ela é possível 
e por aqueles que a imploram sem cessar, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Pelos que guardam a palavra de Jesus, 

pelos que O amam e O adoram 
e por aqueles que se perturbam e têm medo,  
oremos, irmãos. 

 
5 –  Pelos que acreditam que a violência pode ser       
              vencida, 

pelos que buscam a paz de Cristo e a dão aos         
      outros 
e por todos aqueles que a não têm, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

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

Intenções gerais (Universal): 
 

– Para que, em todos os países do 
mundo, as mulheres sejam honradas e 
respeitadas, e seja valorizado o seu 
imprescindível contributo social. 
 

Intenções missionárias (Evangelização): 
 

– Para que se difunda nas famílias, 
comunidades e grupos a prática de se rezar 
o santo Rosário pela evangelização e pela 
paz. 
____________________________________________ 

O Senhor fundou 

a Igreja 

 
Ao longo dos séculos Deus foi 

preparando o Povo Eleito para a vinda do 
Messias Redentor. 

Jesus veio ao mundo há dois mil anos. 
Muitos não O receberam. Mas houve 
pessoas que se dedicaram inteiramente a 
Ele. Dessas quis escolher doze, os doze 
Apóstolos e com eles fundou a Igreja. A 
Igreja una, santa, católica e apostólica. 

Os Apóstolos partiram ao encontro dos 
povos, convidando-os para Cristo, para a 
Sua Igreja. Graças a eles e aos seus 
sucessores, também nós hoje somos a 
Igreja de Cristo. É o que constatamos na    
Primeira Leitura de hoje. 

Como temos de estar agradecidos ao 
Senhor por ser tão nosso amigo! Ele não 
precisava de nós, mas convidou-nos para o 
Seu Reino. Por isso nós O louvamos com 
os  crentes  e  pelos  povos  de toda a terra!  
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