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amor e acção das criaturas. Além disso, 
revelam a atitude de ajuda e incitamento 
próprios de uma conselheira espiritual.  
____________________________________________ 

És insubstituível  (46) 
 
Ao nascer, a memória de uma criança 

parece uma esponja, absorve tudo, arquiva 
inúmeras experiências. Foi assim que 
aconteceu contigo. Nos computadores, o 
registo das informações depende de um 
comando; na memória humana, ele é 
automático e involuntário, produzido pelo 
fenómeno RAM (Registo Automático da 
Memória). O fenómeno RAM tornou-se o 
artesão da tua inteligência. 
____________________________________________ 

Pastoral da Saúde 
A visita ao Doente  

Boas e más práticas – (13)  
por José Carlos Bermejo 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_________________________________________ 
_________________________ 

______________ 
 

 

Dominar a própria vulnerabilidade 
 
(...continuação) 
 

Na visita ao doente, nas relações em 
que queremos ajudar alguém que sofre, 
está em jogo a pessoa do ajudante que, 
longe de ser um mero técnico, é um 
sanador ferido que se reconhece tal ao 
experimentar o eco do esforço empático de 
entrar no mundo do outro. Para realizar bem 
a visita ao doente, o visitador precisa de se 
trabalhar a si próprio. 

É o outro quem nos devolve a nossa 
própria realidade e não apenas a sua. É o 
doente quem faz sentir em nós o eco da 
vulnerabilidade que também como visitantes 
nos pertence juntamente com o poder de 
compreender a alteridade. 

Acolhemos, hospedamos e entramos no 
mundo do outro e, deste modo e ao mesmo 
tempo, também o nosso mundo se nos 
revela mais claramente. Se não lidarmos 
bem com a nossa vulnerabilidade, precisa-
remos, umas vezes, de “orfidal” e, outras,  
sairemos de cena, defendendo-nos não 
necessáriamente de maneira saudável. 

(continua... ) 
____________________________________________ 

Sabias que… 
 

“Meu Senhor e meu Deus” 
 

A expressão mediante a qual o apóstolo 
Tomé manifestou a sua fé em Jesus 
ressuscitado foi também um grito de 
afirmação das comunidades cristãs do 
século primeiro. Durante o período do 
império romano tinha-se estabelecido o 
culto imperial, que incluía um conjunto de 
rituais realizados em honra do imperador 
romano. Queimava-se incenso ante a 
imagem de César a quem se adorava 
dizendo: “senhor meu e deus meu”. Os 
primeiros cristãos opuseram-se a esta forma 
de idolatria. Somente a Jesus Ressuscitado 
se deve proclamar como Meu Senhor e meu 
Deus. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 
(História da sua Família) 

 

Os meus pais conheceram-se em 1934, 
na missa... Casaram no ano seguinte. 

(El Jesuíta: Conversaciónes Con el Cardenal 
Jorge Bergoglio, S.J., 2010) 

____________________________________________ 

Oração 
Entra, Senhor, em minha vida e mostra-       

-me as feridas que Te fizeram nas mãos. 
Preciso de aprender de Ti que a dor e o so-
frimento não têm a última palavra. 

Aniversários 
 

Estão de Parabéns esta semana, pelo 
seu aniversário natalício, os seguintes 
Leitores: 

Dia 9 de Abril, segunda-feira, Guiomar 
Rocha da Paróquia de São Tiago de 
Carvalhosa; 

Dia 10 de Abril, terça-feira, Cátia 
Vanessa, da Paróquia de São João 
Evangelista de Eiríz. 

À Cátia e à Guiomar, o Jornal do Leitor 
deseja-vos muitas felicidades. 
____________________________________________ 

A Bíblia 
A versão latina de  

São Jerónimo 
 

São Jerónimo (342-420) abre o caminho 
decisivo ao destino ocidental da Bíblia. 
Ordenadas e completadas sob a designa-
ção de “Vulgata”, as Escrituras latinas das 
quais é pai, impõem a sua autoridade no 
Ocidente até meados do séc. XX. 
___________________________________________________________ 

H u m o r 
 
Casamento moderno 
 

Num casamento, os noivos acabam de 
pronunciar «Sim, aceito» e de formular as 
promessas. 

Todos aguardam que o padre diga ao 
marido «pode beijar a noiva», mas ele vira-
se para os recém-casados e diz: 

– Podem atualizar o vosso estado no 
Facebook. 
____________________________________________ 

Votos de boa leitura 

II Dom. da Páscoa 
 

Hoje vamos celebrar o II Domingo da 
Páscoa, que desde o ano 2000, por decisão 
do Papa São João Paulo II, é chamado em 
toda a Igreja “Domingo da Misericórdia”. 

Dia da festa pascal, o Domingo é dia de 
aleluia, dia de acção de graças; e o coração 
do Domingo é a Eucaristia que celebramos.  

Na Eucaristia deste II Domingo da 
Páscoa, dêmos graças a Deus pelas 
“riquezas inesgotáveis do Baptismo com 
que fomos purificados, do Espírito em que 
fomos regenerados, e do Sangue com que 
fomos redimidos” (da Colecta); e não 
esqueçamos de dar graças a Deus pela sua 
Divina Misericórdia. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura  (Act 4, 32-35) 
 
 Monição: 
 

Os primeiros cristãos, à medida que abraçavam a 
fé, davam dela testemunho público perante os pagãos, 
sendo “um só coração e uma só alma”, gozando de 
grande simpatia no meio de todo o povo. Ouçamos 
como eles cuidavam dos pobres. 
  
Leitura: 
 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 
 

32A multidão dos que haviam abraça-
do a fé tinha um só coração e uma só 
alma; ninguém chamava seu ao que lhe 
pertencia, mas tudo entre eles era 
comum. 33Os Apóstolos davam teste-
munho da ressurreição do Senhor Jesus 
com grande poder e gozavam todos de 
grande simpatia. 34Não havia entre eles 
qualquer necessitado, porque todos os 
que possuíam terras ou casas vendiam-         
-nas e traziam o produto das vendas, 
35que depunham aos pés dos Apóstolos. 
Distribuía-se então a cada um conforme 
a sua necessidade. 
 

Palavra do Senhor. 
_________________________________ 

Visita-nos:  www.paroquiascesf.com 

Comentário: 
 

Este trecho é chamado o segundo 
«relato sumário». O primeiro (Act 2, 42-47) 
leu-se neste mesmo Domingo do ano “A”. O 
terceiro (Act 5, 12-16) lê-se no ano “C”. 
Chamam-se relatos sumários por serem 
uma espécie de bosquejos do estado da 
primitiva comunidade de Jerusalém, uma 
descrição um tanto idealizada, generali-
zando o que de mais positivo e edificante se 
verificou nos inícios. Todos estes três 
sumários focam três pontos importantes da 
vida dos primeiros cristãos, mas este 
desenvolve o cuidado dos pobres que havia 
entre eles. O 1.º detém-se mais na sua vida 
religiosa, e o 3.º no dom de operar milagres, 
que tinham os Apóstolos. 

V.32 «Um só coração e uma só alma». 
Note-se a redundância que confere grande 
expressividade ao facto. Assim os primeiros 
cristãos viviam de acordo com as palavras 
de Jesus na sua oração sacerdotal (Jo 17, 
11.21-23; cf. Filp 1, 27). «Uma tal união 
brota espontaneamente duma mesma fé em 
Jesus e dum mesmo amor pela sua 
adorável Pessoa» (Renié). 

V. 32-34 «Tudo entre eles era comum. 
Todos... vendiam...» Esta atitude extraordi-
nariamente generosa dos nossos primeiros 
irmãos de Jerusalém ficou para sempre 
como um luminoso exemplo de como 
«compartilhar com os outros é uma atitude 
cristã fundamental. Os primeiros cristãos 
puseram em prática espontaneamente o 
princípio segundo o qual os bens deste 
mundo são destinados pelo Criador à 
satisfação das necessidades de todos sem 
excepção» (Paulo VI). Mas esta atitude 
cristã nada tem a ver com a colectivização 
de toda a propriedade privada imposta por 
um estado totalitário, uma vez que aqui era 
respeitada a legítima liberdade individual, 
podendo não se pôr tudo em comum. É por 
isto mesmo que se louva o gesto de 
Barnabé, logo a seguir, nos vv. 36-37, e se 
censura a fraude de Ananias e Safira, que 
muito bem poderiam não ter vendido o seu 
campo, ou então ter ficado para si com o 
produto da venda (cf. Act 5, 4). Daqui se 
conclui que «todos» não se deve entender à  
  

letra, ao ser uma generalização, ou uma 
hipérbole. Em todos os tempos da vida da 
Igreja, desde então até aos nossos dias, 
numerosos grupos de cristãos têm posto em 
comum os seus bens, renunciando mesmo 
à sua posse, total ou parcial, imitando assim 
voluntariamente os primeiros cristãos.  
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Sl 117, 2-4. 16ab-18, 22-24 
  
Monição:  
 

O Salmo que vamos meditar é uma exaltação da 
misericórdia e da bondade do Senhor. 
  
Refrão: 
  
DAI GRAÇAS AO SENHOR, PORQUE ELE É BOM, 
PORQUE É ETERNA A SUA MISERICÓRDIA. 
  
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. 

____________________________________________ 

Antífona 
 

Disse Jesus a Tomé: 
Com a tua mão reconhece o lugar dos 

cravos. 
Não sejas incrédulo, mas fiel.  Aleluia. 
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2.ª Leitura (1 Jo 5, 1-6) 
 

Monição: 
 

O apóstolo São João fala-nos, nesta segunda 
Leitura, da vitória pela qual se vence o mundo: a nossa 
fé. Celebrar o Domingo, participando na Santa Missa e 
pondo em prática os Mandamentos da Lei de Deus, é 
um belo testemunho da nossa fé. 
 
Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola de São 
João 
 

Caríssimos: 1Quem acredita que 
Jesus é o Messias, nasceu de Deus, e 
quem ama Aquele que gerou ama 
também Aquele que nasceu d’Ele. 2Nós 
sabemos que amamos os filhos de Deus 
quando amamos a Deus e cumprimos os 
seus mandamentos, 3porque o amor de 
Deus consiste em guardar os seus 
mandamentos. E os seus mandamentos 
não são pesados, 4porque todo o que 
nasceu de Deus vence o mundo. Esta é a 
vitória que vence o mundo: a nossa fé. 
5Quem é o vencedor do mundo senão 
aquele que acredita que Jesus é o Filho 
de Deus? 6Este é o que veio pela água e 
pelo sangue: Jesus Cristo; não só com a 
água, mas com a água e o sangue. É o 
Espírito que dá testemunho, porque o 
Espírito é a verdade. 
 

Palavra do Senhor. 
 
Comentário: 
  

Nos domingos pascais do Ano ‘B’, a 
partir deste 2.º Domingo, vamos ter como 
2.ª Leitura trechos respigados da 1.ª Carta 
de São João (no ano ‘A’ temos trechos de    
1 Ped; no ano ‘C’, do Apoc). O facto de hoje 
não começarmos pelo início, mas pela parte 
final da epístola, só se explica pelo carácter 
baptismal deste Domingo, que se chamou     
In albis, numa alusão às vestes brancas do 
Baptismo, e Quasi-modo pelas primeiras 
palavras latinas do célebre texto baptismal 
da Prima Petri adoptado como cântico de 
entrada da Missa (1 Pe 2, 2). No breve texto 
da Leitura de hoje aparece por três vezes a 
palavra «água» (v. 6) e três vezes «nascer 
de Deus» (vv. 2a.2b.4), em que se pode ver 
uma alusão ao Baptismo. É interessante 
notar neste trecho o nexo entre a fé e o 
amor, e entre o amor de Deus e o dos 
irmãos, que, pelo Baptismo, se tornaram 
«filhos de Deus» (vv. 1-2). 

V.1 «Quem ama Aquele que gerou 
ama também Aquele que nasceu d'Ele». 
Há duas possibilidades de entender o texto 
original.  A  versão  litúrgica,  pela  utilização   
 

das maiúsculas, vê-se que prefere o sentido 
de que quem ama o Pai ama também o 
Filho (um sentido trinitário); mas o contexto 
próximo do amor fraterno levou-nos a 
preferir outra tradução: «todo aquele que 
ama Quem o gerou ama também quem por 
Ele foi gerado» (cf. a nossa tradução na 
Bíblia Sagrada da Difusora Bíblica). Assim, 
o amor aos irmãos é proposto como uma 
consequência da filiação divina, a derivar do 
amor a Deus (cf. 1 Jo 2, 29 – 3, 2; 4, 7.15; 1 
Pe 1, 22-23). 

V. 3 «O amor de Deus consiste em 
guardar os seus mandamentos». O 
ensino de Jesus no Evangelho é neste 
sentido: Mt 7, 21; 12, 50; Jo 14, 15.21; 15, 
14. «E os seus mandamentos não são 
pesados» é uma expressão que faz lembrar 
Mt 11, 30: «o meu jugo é suave e a minha 
carga é leve».  

V. 6 «Veio com água e com sangue»: 
esta insistência faz pensar na intenção de 
refutar os gnósticos, concretamente a 
heresia de Cerinto, para quem o Filho de 
Deus tomou posse de Jesus no Baptismo – 
a «água» –, e o abandonou ao chegar à sua 
Paixão – o «sangue». Muitos autores, 
seguindo os Santos Padres, vêem na 
referência à água e ao sangue uma alusão 
aos Sacramentos do Baptismo (cf. Jo 3, 5), 
em que se recebe o Espírito Santo (cf. Jo 7, 
37-39) e da Eucaristia (cf. Jo 6, 53.55-56), 
figurados, por sua vez, na água e no sangue 
que brotaram do lado aberto de Cristo na 
Cruz (Jo 19, 33-35), o Novo Adão, de cujo 
lado saiu a Igreja, qual nova Eva. O 
versículo 7 (que não aparece na Leitura de 
hoje) diz: «São três os que dão testemunho, 
o Espírito, a água e o sangue», o que levou 
os Padres a verem nestes três testemunhos 
unânimes um símbolo e um reflexo da SS. 
Trindade; daqui resultou que, em muitos 
manuscritos da Vulgata, o texto foi transcrito 
de diversas maneiras, sendo a mais 
corrente: «Três são os que dão testemunho 
no Céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, e 
estes três são um só». Este acrescento (o 
chamado comma ioanneum, que foi objecto 
de tanta discussão inútil) veio a entrar para 
o texto oficial da Igreja, mas, embora a 
edição da Vulgata sisto-clementina o aceite, 
a Nova Vulgata já não o mantém. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 
(Jo 20, 29) 

 

Monição:   Aclamemos o Evangelho de Jesus Cristo 
Ressuscitado e 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 
àqueles 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. 

____________________________________________ 

Oração Universal 
 
1 –   Para que todos os fiéis da santa Igreja 

tenham um só coração e uma só alma 
e se sintam renovados nesta Páscoa, 
oremos ao Senhor. 

 
2 –  Para que os homens descrentes e ateus 

despertem para a luz que é Jesus Cristo 
e com Ele passem da morte para a vida, 
oremos ao Senhor. 

 
3 –  Para que o Senhor Jesus Ressuscitado 

dê aos esposos cristãos e aos seus lares 
a fidelidade, o amor mútuo e o bem-estar, 
oremos ao Senhor. 
 

4 –  Para que todos os cristãos 
alcancem a graça de acreditar sem terem visto 
e se encontrem no seu íntimo com Jesus, 
oremos ao Senhor. 

 
5 –  Para que a nossa reunião em cada Domingo, 

encha de dons do céu esta comunidade 
e lhe dê maior cuidado pelos mais pobres, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Pensamento 
A marca do homem é a iniciativa, mas a 

marca de uma mulher é a cooperação. 
O homem fala de liberdade; a mulher 

fala de simpatia, amor e sacrifício. 
                                                      (Fulton Sheen) 
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Agenda  Santoral 
 

Dia 09 – Anunciação do Senhor  (Solenidade 
transferida);  

Dia 11 – S. Estanislau (Bispo e Mártir);  
Dia 13 – S. Martinho I (Papa e Mártir); 
____________________________________________ 

O Domingo 
 é o Dia do Senhor 

 
Jesus apareceu ressuscitado no 

“primeiro dia da semana”, dia que, por isso, 
os cristãos chamaram “Dia do Senhor” 
(Apoc 1, 19).  

A fé cristã assenta precisamente no 
facto de Jesus Cristo, pela sua imolação da 
cruz, ter passado deste mundo para o Pai, 
sendo agora exaltado com o nome divino de 
“Senhor”. 

“A Igreja, por uma tradição apostólica 
que tem a sua origem no próprio dia da 
Ressurreição de Cristo, celebra o Mistério 
Pascal todos os oito dias, no dia que com 
razão se chama o dia do Senhor ou 
Domingo” (Sacr.Conc., nº 106). 

No Domingo devem reunir-se os fiéis 
para dar graças a Deus pelo dom inefável 
da Salvação e alimentar a sua fé e a sua 
esperança, ouvindo a Palavra de Deus e 
participando na Eucaristia.  

O Domingo é um dia de festa por 
excelência que se deve propor e inculcar à 
piedade de todos os fiéis, de modo que se 
torne para eles também um dia de alegria e 
de repouso, dia de contemplação e de 
acção de graças. 
____________________________________________ 

Domingo 
da Divina Misericórdia 

 
Na catequese primitiva, o Domingo é 

apresentado como o dia das aparições de 
Cristo ressuscitado aos seus discípulos: 
Cristo apresenta-se no meio deles para 
celebrar com eles a Páscoa, na refeição 
eucarística, e fazê-los participar dos dons 
messiânicos: o Espírito Santo e o perdão 
dos pecados. O Sacramento da Misericórdia 
de Deus que é o Sacramento da Penitência, 
para o perdão dos pecados, é instituído por 
Cristo no próprio dia da Ressurreição, 
quando soprou sobre eles e lhes disse: ”Ide 
por todo o mundo… Aqueles a quem 
perdoardes os pecados serão perdoados, a 
quem os retiverdes serão retidos”. 

O Papa São João Paulo II, de feliz 
memória, no dia 30 de Abril do ano 2000, na 
canonização  de Santa Faustina,  instituiu  o  
 

Na Eucaristia a glória de Cristo está 
velada. O sacramento eucarístico é o 
“mistério de fé” por excelência. E, todavia, 
precisamente através do sacramento da sua 
total ocultação, Cristo torna-Se mistério de 
luz, mediante o qual o fiel é introduzido nas 
profundezas da vida divina. 

A liturgia da Palavra de Deus precede a 
Liturgia Eucarística, e, tal como aconteceu 
com os discípulos de Emaús, na tarde da 
Ressurreição, essa Palavra faz arder os 
corações dos fiéis, tira-os da obscuridade 
da tristeza e do desânimo, e suscita neles o 
desejo de permanecer com Ele: “Fica 
connosco, Senhor” (Lc,24,29). Escutando a 
Palavra e comungando com fé, o cristão é 
transformado na imagem de Cristo; ele 
irradia e é reflexo de Cristo, como Cristo é a 
imagem perfeita do Pai e O manifesta ao 
mundo (Cfr. 2 Cor 3, 18; 4.4). 

Pela dolorosa Paixão de Jesus Cristo, 
Deus tenha misericórdia de todos nós e do 
mundo inteiro! Ámen! 
____________________________________________ 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 
O carisma distintivo 
 
(...continuação) 
 

Como todos os religiosos, depois da 
implantação da República em 1910, encon-
trava-se no exílio, perto da fronteira com 
Espanha. O relacionamento, que já era 
anterior, mantém-se por carta e por visitas 
de Sílvia e dos seus familiares, intermitentes 
e cada vez mais distanciadas. Provam-no 
as referências contidas nas cartas, inclusive 
às ajudas que deles recebia e às estadias 
para fazerem os Exercícios Espirituais com 
os Padres Jesuítas, também exilados. Sílvia 
aí esteve, pelo menos, em 1917 e 1922, em 
exercícios que foram determinantes para a 
sua consagração ao apostolado cristão. 

Em carta de 23 de Maio de 1920, 
parece sentir-se envelhecer: «Os anos 
levam-me aos poucos» (p.3). E em 1933, 
considera-se próxima da morte. 

A importância destas cartas está em 
que são os primeiros documentos do tempo 
dos acontecimentos relatados, que nos 
descrevem a vida espiritual de Sílvia 
Cardoso, tendo como característica 
particular a união espiritual de contem-
plação e acção de Marta e de Maria, o que 
aponta para o seu carísma específico: a 
mística da Obra do Amor, ou a mística da 
acção,  que  é o Amor de Deus em Obra  no   

 

segundo Domingo de Páscoa como 
Domingo da Divina Misericórdia: “Quero 
transmitir ao novo milénio e a todo o mundo 
esta mensagem da Divina Misericórdia, para 
que conheçam melhor o verdadeiro rosto de 
Deus Misericordioso”. 

“A minha generosidade com os 
pecadores, quando se arrependem, não tem 
limites. Busco-os com a Minha Misericórdia 
em todos os seus caminhos. Falo-lhes por 
meio dos remorsos da consciência, pelas 
frustrações e sofrimentos…Interpelo-os pela 
voz da Igreja” (Diário de Sta Faustina 1728). 

Esta mensagem da Misericórdia lembra-   
-nos a todos a necessidade de levar à 
prática as tradicionais “Obras de Miseri-
córdia”, quer corporais, quer espirituais: 
“Oh! Se as almas soubessem que, se 
tivessem misericórdia – compaixão –  pelos 
demais, mereceriam o eterno tesouro do 
Céu, de tal maneira que não teriam de 
passar pelo meu Juízo!”…(Diário de Sta 
Faustina, 1317) 
____________________________________________ 

Participar na Eucaristia 
 

Não há domingo cristão sem Eucaristia. 
São Justino, na sua primeira apologia, 
afirma que celebrar o Domingo é o mesmo 
que “partir o pão” (fracção do 
pão/eucaristia): “No dia de Sol (Domingo)… 
reunimo-nos num mesmo lugar. Lêem-se as 
memórias dos Apóstolos e escritos dos 
Profetas, fala o que preside (Liturgia da 
Palavra)… fazemos orações…depois, 
oferece-se o pão e o vinho com água 
(Ofertório) que o que preside consagra, 
pronunciando uma longa acção de graças 
(oração eucarística); e o povo responde: 
Ámen. Vem a distribuição aos presentes 
(comunhão) e o envio aos ausentes”. 

“Que escusa terão diante de Deus 
aqueles que não se reúnem no dia do 
Senhor para escutar a Palavra da vida e 
alimentar-se com o alimento divino que 
permanece para sempre?” (Didascália dos 
Apóstolos). 

A reunião dos cristãos, sobretudo no 
Domingo, para participar na Eucaristia, é 
uma necessidade; sem ela não podem 
viver. Aparecem ante os seus concidadãos 
precisamente como gente que se reúne: 
“…têm por costume reunir-se em dia fixo, 
antes da aurora e entoar juntos um cântico 
a Cristo, como a Deus” (Carta de Plínio, o 
Jovem, governador da Bitínia, ao imperador 
Trajano). 

A participação na Eucaristia, Sacra-
mento da Nova Aliança, é o vértice da 
assimilação a Cristo, fonte de vida eterna, 
princípio e força do dom total de si mesmo” 
(São João Paulo II, Veritatis Splendor, 21).  
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