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Sabias que… 

Muitos encontros 
 

Os cristãos descrevem as muitas formas 
de se encontrarem e acreditarem em Jesus 
Ressuscitado. Uns acreditaram ao verem o 
sepulcro vazio. Outros encontraram-n’O 
enquanto seguiam viagem para Emaús. 
Tomé duvidou e custava-lhe a acreditar que 
Jesus continuava vivo. Mas depois, estando 
reunido com a comunidade, acreditou ao 
meter os dedos nas cicatrizes que os cravos 
tinham deixado nas mãos de Jesus.  

 

Domingo 

A palavra “Domingo” provém da 
expressão latina “Dies Domini” e significa 
“Dia do Senhor”. 
_________________________________________________ 

Papa Francisco 

(O que a Igreja deve aos 

 seus Paroquianos) 
 

Misericórdia, misericórdia, misericórdia. 
 

(Bloomberg News. 14-03-2013) 
____________________________________________ 

Manhã da Ressurreição 

 

A Ressurreição de Jesus é a 
experiência mais importante que nós, 
cristãos, vivemos. Os protagonistas do 
relato de hoje são três discípulos: Maria 
Madalena, Pedro e João. Cada um tem a 
sua forma distinta de descobrir que Jesus 
ressuscitou. João deixa-se levar pelo apreço 
que tem por Jesus e não precisa de outras 
razões para acreditar. Pedro actua com 
cautela e expectativa. Maria deixa-se 
ofuscar pelo grande afecto que nutre por 
Jesus e acredita sem hesitação. 

A  partir  da  experiência da ressurreição  
 

os cristãos anunciam que Jesus, morto na 
cruz, continua vivo no meio da sua 
comunidade. Enchem-se de esperança e 
proclamam ao mundo esta boa notícia.  

Os discípulos de Jesus eram judeus e 
faziam festa ao Sábado, dia em que 
recordam que Deus completou a criação. 
Para os cristãos a celebração festiva é “no 
primeiro dia da semana”, dia em que o 
Senhor ressuscitou. A palavra “Domingo” 
provém da expressão latina “Dies Domini” e 
significa “Dia do Senhor”. 
____________________________________________ 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de Abril, a Igreja reza 
pela seguinte intenção: 
 

Universal: 
 

– Pelos jovens, para que saibam 
responder com generosidade à própria 
vocação, considerando seriamente a possi-
bilidade de se consagrarem ao Senhor no 
sacerdócio ou na vida consagrada. 
____________________________________________ 

Santos Padroeiros 

(de Artes e Profissões) 
 

–  Ciganos e ciganas:  Sara, serva das Três         
                    Marias (supostamente cigana); 
– Cónegos: São João Nepomuceno; 
–  Construtores navais:  São José; 
– Contabilistas: São Mateus (cobrador antes de        

                                                                   ser apóstolo); 

–  Escrivães:  São Genésio de Arles;  
                 São Marcos (secretário de São Paulo); 

–  Exército Português:  Beato Nuno Álvares       
                                                          Pereira; 
– Exorcistas: São Ciríaco; São Romão de         
                                                             Ruão; 
–  Juízes:  São Tomé (por causa da sua increduli-     

       dade, que para um juíz de instrução é uma virtude                                
       profissional.  
 
 
 
 

Oração 
 

Que o céu e a terra se alegrem 
porque o Senhor ressuscitou. 
 

Que se alegrem as pessoas  
de boa vontade 
porque a dor e a morte  
serão derrotadas 
por gestos de amor sinceros. 
 

Que os olhares  
de toda a humanidade 
brilhem de contentamento 
porque Jesus ressuscitou 
e a morte foi vencida. 
 

Senhor, abre os nossos olhos  
à esperança.  
 

Abre um sorriso  
em nossos corações. 
Ajuda-nos a viver com alegria. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

O professor pergunta: 
– Quem é capaz de me explicar o que é 

uma coincidência? 
Diz o Joãozinho: 
– Eu sei!! Os meus pais casaram-se no 

mesmo dia, na mesma hora e no mesmo 
minuto. 
____________________________________________ 

A Fechar 
A maior desgraça de uma nação pobre 

é que, em vez de produzir riqueza, produz 
ricos.                                

                                     (Mia Couto) 
____________________________________________ 

Visita-nos:  www.paroquiascesf.com 
___________________________________________________________ 

Votos de boa leitura 

Domingo de Páscoa 

da Ressurreição do Senhor 
 

Celebramos a festa das festas, a 
Ressurreição gloriosa de Jesus. É para nós 
o dia de alegria maior durante o ano 
litúrgico. 

Pela Eucaristia, Cristo ressuscitado 
torna-se presente no meio de nós, como há 
dois mil anos. E quer vir mais uma vez ao 
nosso coração, purificado pela penitência 
quaresmal e pelo sacramento do perdão.  
____________________________________________ 

1.ª Leitura  

(Missa da manhã e da tarde) 
–  Act 10, 34a, 37-43  –  

 

Monição: 
 

São Pedro foi a casa do centurião Cornélio para o 
baptizar a ele e à sua família. Ali proclama a 
ressurreição de Jesus. Ele e os apóstolos foram 
testemunhas dessa ressurreição e encarregados de a 
anunciar a todos povos da terra.  
   

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 teste-
munhar 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: 
 

Como te parece, Leitor, que está Pedro? 
Será que está triste ou contente? Sorridente ou 
lamechas? Eufórico ou melancólico? Descobre, 
analisando o texto. Depois assume o estado de 
Pedro e coloca-te na posição dele, proclamando 
a Leitura. 

Presta atenção às frases longas que exigem 
um treino mais apurado da respiração e 
pontuação. 

A Leitura em si, não é dificil. No entanto, 
isola uma ou outra palavra de leitura mais difícil. 
 
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 (cf. 
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 
gentio (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 circunstân-
cia; 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 (cf. v. 39b) e não 
termina, como seria de esperar, com um 
apelo explícito à conversão. Assim, Lucas 
nos deixou 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 
sacerdotes na sua função; assim, a união 
hipostática em Jesus aparece como uma 
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 (cf. 
Rom 1, 16-17). Note-se o acento que se põe 
no testemunho acerca da Ressurreição; não 
estamos apenas perante uns simples 
pregadores (cf. v. 42a) duma mensagem 
salvadora, mas diante de verdadeiras 
testemunhas (cf. v. 42b), que dão testemu-
nho (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 (vv. 39.41.42.43), mas também 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: cf. Lc 24, 37-43). 
____________________________________________ 

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

  
 
Monição:  

 
O salmo louva as maravilhas do Senhor. E a maior 

de todas é a ressurreição de Jesus.  
A Páscoa é o dia maravilhoso que o Senhor fez.  

 
 
 

  
 

Escala da Semana  –   Leitores  –  16 de Abril   –   Domingo de Páscoa  (Ano A) 

Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Guiomar / Manhã    L.Miguel     / Tarde    

Avisos Glória    /  Manhã    Jorge          / Tarde    

Admonição         

1.ª Leitura L.Carlos  / Manhã (A nomear na Elisabete/manhã Isilda / manhã João           / Tarde (A nomear na M.Céu / tarde Pedro L./ tarde 

2.ª Leitura Carla      / Manhã reunião para a Manuel/ manhã Sofia / manhã Jacinta       / Tarde reunião para a F.Neto / tarde Aurora / tarde 

Oraç.  Fiéis Martinho / Manhã Semana Santa)  Luisa A./manhã Beatriz / manhã Guiomar     / Tarde Semana Santa)  Vera / tarde Teresa / tarde 

Ação Graças         

Suplente Guiomar / Manhã    L.Miguel     / Tarde    
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Refrão: 
 

ESTE É O DIA QUE O SENHOR FEZ:  
EXULTEMOS E CANTEMOS DE ALEGRIA. 

 

Ou: 
  

ALELUIA, ALELUIA, 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) 

(Missa da manhã)  
 

Monição:  
 

A ressurreição de Jesus garante a eficácia da 
redenção que Ele realizou e que actua em nós pelo 
baptismo. Por ele ressuscitámos com Cristo e vivemos 
a vida nova da graça. Um dia o nosso corpo 
ressuscitará também com Ele. 
 

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: 
 

Leitor: Estamos a viver o primeiro dia da 
Páscoa da Ressurreição do Senhor. É tempo de 
alegria, é o dia da festa das festas. Evita fazer 
uma leitura do “choradinho”. Dá côr à Leitura, 
para que não fique toda cinzenta.  Entoa as 
frases com o devido relevo, evitando a recitação 
monocórdica.  Tem o cuidado de ler devagar, 
não só hoje, mas quase sempre. 

Toma cuidado com as seguintes palavras: 
ressuscitastes / Afeiçoai-vos / morrestes / 
manifestar / e outras. 

 

Comentário: 
 

Com estas palavras é introduzida a 
parte final  da  Carta,  uma série  de  exorta- 
 

exortações morais para que os fiéis tenham 
um modo de viver coerente com a fé cristã. 
A sua conduta moral é uma consequência 
natural da profunda união com Cristo 
ressuscitado  produzida pelo Baptismo rece- 
bido.  

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». A nossa união 
a Cristo pressupõe a morte para o pecado, 
que não pode reinar mais em nós (cf. Rom 
6). Com Cristo morto pelos nossos pecados, 
morremos para o pecado; com Cristo 
ressuscitado, vivemos vida de ressuscita-
dos. É a «vida» da graça, uma vida toda 
interior, «escondida» no centro da alma, 
vida que ninguém nos pode arrebatar, vida 
que é toda feita de presença de Deus e de 
visão sobrenatural, levando-nos a santificar 
todos os afazeres diários, trabalhando com 
os pés bem firmes na terra, mas o coração 
e o olhar fixos no Céu. 
____________________________________________ 

2.ª Leitura  (I Cor 5, 6b-8) 

(Missa da tarde)  
 
Monição:  
 

A ressurreição de Cristo, nosso Cordeiro pascal, 
convida-nos a uma vida nova, que teremos de 
comunicar aos outros, como fermento de novidade no 
mundo. 

 
Leitura: 
 

 Leitura da 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: 
 

Novamente a pergunta: como será o estado 
anímico do apóstolo Paulo? Analisa a Leitura, 
descobre, comporta-te como Paulo e proclama. 

Presta atenção, porque  a interrogação na 
primeira frase, começa logo no início (Não 
sabeis? Que um pouco de fermento? ...)  

Toma cuidado com as palavras leveda / 
Purificai-vos /  pães ázimos / malícia / e outras. 

De resto, remetemos-te, Leitor, para a 
recomendação da Missa da manhã, para que, 
repetidamente descubras a alegria pascal. 

 
 

 

Sequência Pascal 

(Missa da manhã e da tarde) 
 

 
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. 
 

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. 

 

Comentário (Leitura aos Coríntios): 
 

Parece haver aqui (v. 6b) uma referên-
cia ao incestuoso de que acaba de falar (vv. 
1-5); um mau exemplo é um mau fermento. 
Mas São 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 judaico, 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. 
____________________________________________ 

Visita-nos 

www.paroquiascesf.com 
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Aclamação ao Evangelho 

(1 Cor 5, 7b-8a) 
 

Monição: 
 

São João conta-nos a sua ida ao sepulcro no dia 
de Páscoa. Viu e acreditou. Também nós acreditamos. 
Cheios da alegria da Páscoa, aclamemos a Jesus 
ressuscitado.  
 

Refrão:     ALELUIA !  ALELUIA !  ALELUIA ! 
 

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

____________________________________________ 

Evangelho (Jo 20, 1-9) 

(Missa da manhã)  
 
 

Evangelho 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. 

____________________________________________ 

Evangelho (Jo 20, 1-9) 

(Missa da tarde) 
 

Monição:  
 

Jesus ressuscitado apareceu na tarde da Páscoa 
aos discípulos de Emaús. Reconheceram-nO ao partir 
o pão na Eucaristia. Também nós O reconhecemos 
aqui presente, como há dois mil anos. Aclamemo-Lo 
com alegria. 
 

Evangelho: 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João 
 
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: 

A oração em forma de prece, não é 
própriamente uma imposição e muito menos 
uma obrigação que alguém desempenha 
para “ver-se livre de um peso”. 

Ora fervorosamente, sentindo as 
palavras que proferes e vivendo o 
pensamento em oração. 

E descobre na oração uma necessida-
de, numa relação com Deus. 
____________________________________________ 

Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 
 

“Inocêncio III” 

(1198 – 1216) 
 

...continuação 
  

Inocêncio III, também lançou em Itália 
um vasto conjunto de medidas para alargar 
a sua influência. A própria Cidade Eterrna 
ficou submetida ao Sumo Pontífíce. Em 
troca de valiosas doações em ouro e prata – 
os designados “dons papais” – os romanos 
renunciaram à livre eleição do senado. 

Durante o seu pontificado, a Igreja de 
Roma reconheceu, assim, o Papa, enquanto 
figura de enorme importância no mundo 
cristão. O Papa impunha-se como persona-
lidade de proa da cristandade ocidental, 
mais do que o imperador. 

Inocêncio III revelou-se ainda bastante 
preocupado com a evangelização, tendo 
promovido a Quarta Cruzada, e dedicou 
ainda algum do seu tempo a generosas 
obras de caridade.  

Faleceu com 56 anos, a 16 de Julho de 
1216, em Perúgia, onde organizava a 
Quinta Cruzada. Ficou sepultado nessa 
cidade até Leão XIII ordenar a transladação 
dos seus restos mortais para São João de 
Latrão. 
____________________________________________ 

Eutanásia 

Perguntas e Respostas 
 

18 –  Quais serão as consequências 
sociais da legalização da eutanásia? 
 

 (... continuação) 
 

Não podemos ignorar que entre nós 
uma grande parte dos doentes, especial-
mente os mais pobres e isolados, não tem 
acesso aos cuidados paliativos, que são a 
verdadeira resposta ao sofrimento. A legali-
zação da eutanásia e do suicídio assistido 
contribuirá para atenuar a consciência social 
da importância e urgência de alterar esta 
situação, porque poderá ser vista como uma 

alternativa mais fácil e económica. 

«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 Igreja católica e apostólica, 

para que se alegre santamente nesta Páscoa 
e proclame que o Senhor ressuscitou,  
oremos, irmãos. 

 
2 – Por todos os que foram baptizados, 

para que aspirem às realidades do alto 
e dêem graças pelo seu novo nascimento, 
oremos, irmãos. 

 
3 – Pela humanidade inteira, 

para que acolha a Boa Nova e a aliança 
que Deus lhe oferece em Cristo ressuscitado, 
oremos, irmãos. 

 
4 – Pelas famílias cristãs, 

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 dê testemunho da sua Ressurreição, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 
Eleva o teu coração em prece. Evita 

recitar fórmulas lidas ou decoradas. Que do 
teu coração partam palavras espontâneas, 
como fazes ao conversar com um amigo 
querido. 
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