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Páscoa da Ressurreição 

do Senhor 
 

Celebramos a festa das festas, a 
Ressurreição gloriosa de Jesus. Pelo 
Batismo também nós participamos da Sua 
morte e ressurreição. 

Pela Eucaristia torna-se presente, 
como há dois mil anos. E quer vir mais 
uma vez ao nosso coração purificado pela 
penitência quaresmal e pelo sacramento 
do perdão. 

 
 

Introdução 
 

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

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

Para se ser testemunha, basta ter visto 
o Senhor realmente vivo, para além da 
morte. 
     Testemunhar não equivale a dar bom 
exemplo. Este é sem dúvida útil, mas o 
testemunho é uma outra coisa. Pode dá-lo 
apenas quem passou da morte à vida, 
quem pode confirmar que a sua existência 
mudou e adquiriu um sentido desde que foi 
iluminada pela luz da Páscoa, quem fez a 
experiência de que a fé em Cristo dá 
sentido às alegrias e às dores e ilumina os 
momentos alegres e os tristes. 

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

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

Antífona de Entrada 

 

O Senhor ressuscitou verdadeira-
mente. Aleluia. Glória e louvor a Cristo 
para sempre. Aleluia. 

 
 

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 batizar a ele e à sua família. Ali 
proclama a ressurreição de Jesus. Ele e os 
apóstolos foram testemunhas dessa ressur-
reição 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, sus-
pendendo-O na cruz. 40Deus ressus-
citou-O ao terceiro dia e permitiu-Lhe 
manifestar-Se, 41não a todo o povo, mas 
às testemunhas de antemão designa-
das por Deus, a nós que comemos e 
bebemos com Ele, depois de ter 
ressuscitado dos mortos. 42Jesus man-
dou-nos pregar ao povo e testemunhar 
que Ele foi constituído por Deus juiz 
dos vivos e dos mortos. 43É d’Ele que 
todos os profetas dão o seguinte 
testemunho: quem acredita n’Ele 
recebe pelo seu nome a remissão dos 
pecados». 

 

Palavra do Senhor. 
 

 

Recomendação aos Leitores: 
 

Nesta Leitura, tem atenção às frases 
longas. Fá-las, fazendo exercícios de respi-
ração.  

Tem também atenção à forma como 
pronuncias as palavras “mataram-n’O”, 
“suspendendo-O”   e   “ressuscitou-O”.   Faz  
_________________________________________  
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ouvir-se na perfeição a terminologia destas 
palavras. 

Entretanto e mais uma vez, presta atenção 
à palavra “pregar”. Pronuncia-a como se 
tivesse acento (não se trata de pregar tábuas 
com pregos). 

Finalmente, Leitor, coloca (ao menos hoje) 
um semblante alegre e feliz. Comunica essa 
alegria à assembleia, hoje que é Dia de 
Páscoa, o dia mais importante do cristão. 

Comentário à 1.ª Leitura. (Actos): 

       
Esta Leitura é retirada do quinto dos oito 

discursos pronunciados por Pedro nos Atos 
dos Apóstolos. A cena desenrola-se em 
Cesareia, na casa do centurião Cornélio onde 
se reuniu um grupo de pagãos que estão para 
receber o Batismo. 

É precioso este trecho porque, em síntese, 
apresenta a pregação feita nas primeiras 
comunidades cristãs. Pondo-a na boca de Pe-
dro, o autor pretende dar-lhe a autoridade e a 
garantia do ministério. Vejamos quais são os 
pontos essenciais desta pregação. 

Antes de mais evoca a vida de Jesus. Ele 
passou fazendo o bem e curando a todos os 
que eram vítimas do mal porque nele operava 
a força de Deus. É indicado o lugar e o tempo 
em que esta sua atividade teve início: tudo 
começou na Galileia depois do batismo 
pregado por João. O que aconteceu antes (a 
sua infância e a juventude passadas em 
Nazaré) interessa à nossa curiosidade, mas 
não constitui ponto de referência para a nossa 
fé. 

Pedro sublinha factos concretos, verifi-
cáveis, conhecidos por todos, porque a fé 
cristã não se baseia sobre uma personagem da 
mitologia, mas faz referência a um homem 
concreto, que viveu num lugar e num tempo 
bem precisos. 

Esperaríamos que Pedro dissesse pelo 
menos uma palavra sobre o anúncio da Boa 
Nova, mas ele limita-se a sublinhar a trans-
formação concreta do mundo realizada por 
Jesus. Essa é suficiente para provar que teve 
início uma realidade nova. 

O segundo ponto da pregação é o que os 
homens lhe fizeram: não reconheceram em 
Jesus o enviado de Deus e mataram-no sus-
pendendo-o numa cruz. 
     E Deus, como reagiu? Ele – diz Pedro –
não podia abandonar o seu «Servo fiel» 
prisioneiro da morte, por isso ressuscitou-o. A 
sua obra opõe-se à dos homens, que dão a 
morte, levam ao sepulcro. Deus é aquele que 
levanta e conduz à vida. Este é o artigo fun-
damental da nossa fé. 
     Por fim é indicada a missão dos discí-
pulos: eles são testemunhas destes factos  e 
são enviados a anunciar e testemunhar que 
Jesus foi constituído  juiz  dos  vivos  e 

dos mortos. Esta verdade faz parte do 
«Credo» e não é uma ameaça, mas uma 
mensagem de alegria. Os apóstolos devem 
dizer a todos que Jesus não é um juiz que 
condena, mas o modelo com que Deus 
confronta a vida de cada homem, declarando 
o seu sucesso ou fracasso. Não há uma 
instância superior. Os Judeus não poderão 
apelar à sua fé em Deus ou à observância da 
Lei. O ponto de referência estabelecido por 
Deus não são a Lei, as tradições, nem algum 
outro critério humano, mas é Jesus e só Jesus. 

Os apóstolos são suas testemunhas 
porque estiveram com Ele, comeram e 
beberam com Ele, ouviram os seus 
ensinamentos e viram os sinais que Ele 
realizou. Não são testemunhas pela sua vida 
exemplar, mas na medida em que fizeram 
uma experiência única que podem referir a 
quem quer que seja que os queira ouvir com 
honestidade e pureza de coração. 

 
 

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. 
 

Refrão:  
 

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

  

Ou:    ALELUIA. 

  
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, 
porque é eterna a sua misericórdia. 
Diga a casa de Israel: 
é eterna a sua misericórdia. 
 

A mão do Senhor fez prodígios, 
a mão do Senhor foi magnífica. 
Não morrerei, mas hei-de viver 
para anunciar as obras do Senhor. 
 

A pedra que os construtores rejeitaram 
tornou-se pedra angular. 
Tudo isto veio do Senhor: 
é admirável aos nossos olhos. 
 

 

2.ª Leitura 
(Missa da manhã)  

(Col 3, 1-4) 
 

Monição: 
 

A ressurreição de Jesus não garante 
apenas a eficácia da redenção que Ele operou. 
Ela atua em nós pelo batismo que recebemos. 
Ressuscitámos com Cristo e com Ele vivemos 
a vida nova da graça. 

  

Leitura (da manhã): 
 

 
Leitura da Epístola do apóstolo São 

Paulo aos Colossenses 
 

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

 

Palavra do Senhor. 
 
Recomendação aos Leitores: 

 

Como em todas as Leituras, também 
nesta, deves ter o cuidado de ler devagar; 
entoar as frases com o devido relevo, que o 
mesmo é dizer, faz uma Leitura “musicada”, 
colorida, não cinzenta (lembra-te que é a Festa 
da Páscoa. Jesus Ressuscitou) e foge do 
monocórdio e do choradinho. 

2.ª Leitura 
(Missa da tarde)  

(1 Cor 5, 6b-8) 
 

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 (da tarde): 
 

 

Leitura da Primeira Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Coríntios 

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

Palavra do Senhor. 

 

 

Recomendação aos Leitores: 
 
Presta atenção à interrogação na 1.ª frase 

que exige a devida preparação. A interrogação 
começa logo no início da frase em “Não sabeis 
que um pouco…” 
__________________________________________  
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Igualmente atenção às palavras “leveda”, e 

“pães ázimos”, porque já se voltou a ouvir 
pronunciar em plena celebração, “pães 
azímos”  pois o Leitor não respeitou o acento 
na palavra em “ á ” e colocou-o no “ í ”. 

Finalmente, lembra-te que celebramos a 
Festa do Ressuscitado, Festa da Páscoa. 
Proclama esta verdade com alegria.  

Comentário à 2.ª Leitura (da Manhã – 
Colossensses:) 

 
Escrevendo aos cristãos de Colossos, 

Paulo recorda-lhes que, no dia do Batis-
mo, eles nasceram para uma vida nova, 
vida que tem a sua plena realização não 
neste mundo, mas no mundo de Deus. 

A fé, nesta vida nova, é aquilo que 
diferencia os crentes dos ateus. Estes, de 
facto, estão convencidos que o homem, 
contando apenas com as suas próprias 
forças, consegue chegar à salvação neste 
mundo. 

Não é difícil dar-se conta de que, 
mesmo que fossem resolvidos todos os 
problemas materiais, houvesse alimento 
para todos, a dor e a doença fossem 
vencidos, mesmo assim ficariam questões 
não resolvidas no íntimo do coração do 
homem: Por que vivo e por que morro? De 
onde venho e para onde vou?... Só Cristo 
morto e ressuscitado dá uma resposta 
satisfatória a estas interrogações. 

Paulo não diz que os cristãos não se 
devem interessar  pelas  realidades deste  
mundo.  Estes trabalham e empenham-se 
como os outros. Todavia estão convictos 
de que a plenitude da vida não pode ser 
atingida aqui. 

As obras boas não podem faltar – diz 
a Leitura –  são uma manifestação da vida 
nova, são sinais da sua presença. São 
como os frutos que apenas podem nascer 
e crescer numa árvore viva e frondosa. 

 
 

 

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. 
 

 

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 vivo, que está aqui. 

 

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 sepul-
cro. 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 sepul-
cro. 4Corriam os dois juntos, mas o outro 
discípulo antecipou-se, correndo mais depres-
sa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepul-
cro. 5Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, 
mas não entrou. 6Entretanto, chegou também 
Simão Pedro, que o seguira. Entrou no sepul-
cro 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 

(Lc 24, 13-35) 

(Missa da tarde)  
 

Monição: 
 

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

  
Evangelho: 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas 

 
13Dois dos discípulos de Jesus iam a 

caminho duma povoação chamada Emaús, 
que ficava a duas léguas de Jerusa-
lém. 14Conversavam entre si sobre tudo o que 
tinha sucedido. 15Enquanto falavam e dis-
cutiam, Jesus aproximou-Se deles e pôs-Se 
com eles a caminho. 16Mas os seus olhos 
estavam impedidos de O reconhecerem. 17Ele 
perguntou-lhes: «Que palavras são essas que 
trocais entre vós pelo caminho?» Pararam, 
com ar muito triste, 18e um deles, chamado 
Cléofas, respondeu: «Tu és o único habitante 
de Jerusalém a ignorar o que lá se passou 
nestes dias». 19E Ele perguntou: «Que foi?» 
Responderam-Lhe: «O que se refere a Jesus 
de Nazaré, profeta poderoso em obras e 
palavras diante de Deus e de todo o povo; 20e 
como os príncipes dos sacerdotes e os nossos 
chefes O entregaram para ser condenado à 
morte e crucificado. 21Nós esperávamos que 
fosse Ele quem havia de libertar Israel. Mas, 
afinal, é já o terceiro dia depois que isto 
aconteceu. 22É verdade que algumas mulheres 
do nosso grupo nos sobressaltaram: foram de 
madrugada ao sepulcro, 23não encontraram o 
corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham 
aparecido uns Anjos a anunciar que Ele estava 
vivo. 24Alguns dos nossos foram ao sepulcro e 
encontraram tudo como as mulheres tinham 
dito. Mas a Ele não O viram». Então Jesus 
disse-lhes: 25«Homens sem inteligência e 
lentos de espírito para acreditar em tudo o que 
os profetas anunciaram! 26Não tinha o Messias 
de sofrer tudo isso para entrar na sua 
glória?» 27Depois, começando por Moisés e 
passando pelos Profetas, explicou-lhes em 
todas as Escrituras o que Lhe dizia respei-
to. 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?» 33Par- 
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tiram 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. 
 

 

 
Comentáro ao Evangelho – (da Manhã  
                                                   –  João) 
 

«No primeiro dia da semana, Maria  
Madalena  foi de manhãzinha, ainda escuro, 
ao sepulcro...». Nestas primeiras palavras do 
Evangelho do dia de Páscoa notam-se, quase 
que se respiram, os sinais da vitória da morte. 
À face da terra tudo é silêncio, imobilidade, 
calma, e uma mulher, só e amedrontada, 
move-se na obscuridade da noite. A morte 
parece dominar incontestada e o silêncio e a 
escuridão celebram o triunfo. O poder, o 
princípio da força, a discriminação, a injustiça, 
o fermento da astúcia parece ter defi-
nitivamente levado a melhor sobre as forças 
da vida. 

Vejamos, pelo contrário, o que acontece 
quando Maria vê o sepulcro vazio: a cena 
muda como que por encanto. Tomados por 
um frémito imprevisto, todas as personagens 
sacodem o seu torpor e começam a mover-se 
rapidamente: Maria Madalena «correu e foi 
ter com Simão Pedro... que partiu com o outro 
discípulo... Corriam os dois juntos, mas o outro 
discípulo antecipou-se...». Apanhando todos 
de surpresa, no dia a seguir ao sábado, a vida 
explode com toda a sua força. Deus interveio 
e abriu de par em par o sepulcro, mas a 
Madalena ainda não o sabe, pensa que o 
cadáver foi roubado. A sua é uma reação 
natural e espontânea, é o primeiro pensa-
mento que atravessa a mente de quem quer 
que venha a contactar com um túmulo vazio. 

Pode-se ficar por esta primeira conside-
ração ou então continuar a procurar um 
sentido para aquilo que se constata. Diante da 
morte podemo-nos resignar e chorar ou então 
abrir o coração à luz do alto. 
      A Madalena sai momentaneamente de 
cena e é como se passasse o testemunho, na 
corrida para a fé, a outros dois discípulos. Um 
é bem conhecido, Pedro, o outro não tem 
nome. Costuma-se dizer que se trata do 
evangelista João. Mas esta identificação 
aconteceu muito tarde, cerca de cem anos 
depois do apóstolo ter morrido. Pode ser que 
fosse ele o discípulo que Jesus amava, 
todavia, no Evangelho de João, esta figura tem 
certamente também um carácter simbó-
lico que convém perceber. 

Este discípulo sem nome está sempre 
ligado de alguma forma a Pedro: 

–--   entra em cena ao lado de André. Os 
dois, um dia veem Jesus passar, perguntam-           
-lhe onde mora, seguem-no e ficam com Ele 
toda a noite. O que tem Pedro a ver com isto? 
Tem porque o discípulo sem nome chega a 
Jesus antes dele (Jo 1, 35-40); 

–--   não se fala deste discípulo até à Última 
Ceia quando Jesus declara que entre os doze 
está também um traidor. Quem o descobre? 
Quem sabe reconhecer quem está do lado de 
Jesus e quem, pelo contrário, está contra Ele?  
Não Pedro, mas o discípulo sem nome que 
reclina a cabeça sobre o peito do Senhor (Jo 
13, 23-26); 

---   durante a Paixão, enquanto Pedro fica 
por ali e renega o Mestre, o discípulo sem 
nome tem a coragem de o seguir, entra na 
casa do sumo sacerdote e está perto dele 
durante o processo (Jo 18,15-27); 

---   no calvário Pedro não aparece, fugiu. 
O discípulo que Jesus ama, pelo contrário, está 
com o Mestre, está aos pés da cruz com a mãe 
dele (Jo 19, 25-27);  

---   no mar de Tiberíades é ainda este 
discípulo a reconhecer o Ressuscitado no 
Homem que se encontra na margem. Pedro 
dá-se conta somente mais tarde  (Jo 21, 7); 

---   por fim, quando é convidado por Jesus 
a segui-lo, Pedro não tem a coragem de o fazer 
sozinho, sente a necessidade de ter ao seu 
lado «o discípulo que Jesus amava»  (Jo 21, 20-
25). 

Quem representa então? Por que é que 
não tem nome? 
         Representa o discípulo autêntico, 
aquele que logo que encontra Jesus não 
hesita, segue-o imediatamente, quer conhe-
cê-lo, esquece-se até mesmo de dormir desde 
que possa estar com Ele. Conhece-o ao ponto 
de descobrir imediatamente quem são os 
seus amigos e inimigos. Segue-o também 
quando é necessário dar a vida. Não tem 
nome porque cada um é convidado a 
inserir o próprio nome. 
     Vemos este par de discípulos correrem 
para o sepulcro. O discípulo sem nome 
chega primeiro, debruça-se, vê as ligaduras no 
chão, mas não entra. Chega também Simão 
Pedro que entra, vê as ligaduras no chão e o 
sudário que tinha sido posto sobre o rosto de 
Jesus, não no chão com as ligaduras, mas 
enrolado à parte. 
      Nada de milagroso, não há nenhuma 
aparição de anjos, por todo o lado veem-se 
apenas os sinais da morte. Talvez os 
discípulos tenham uma intuição, aquela 
formulada por João Crisóstomo: «Quem quer 
que tenha levado o corpo, não o teria antes 
despido, nem teria tido o trabalho de remover 
e enrolar o sudário e de o deixar noutro sítio.» 
Portanto, o cadáver não foi roubado. 
     Pedro para, atónito e estupefacto. 
Constata, mas não consegue ir mais além. Os 
seus pensamentos bloqueiam-se diante da 
evidência da morte. O discípulo sem nome, 

pelo contrário, dá um passo em frente: viu e 
acreditou. É o momento culminante do seu 
caminho em direção à fé no Senhor ressus-
citado. Perante os sinais da morte (o túmulo, 
as ligaduras, o sudário…) ele começa a vislum-
brar a vitória da vida. 
     A anotação que se segue, associa os dois 
discípulos: «Na verdade, ainda não tinham 
entendido a Escritura, segundo a qual Jesus 
devia ressuscitar». Parece ilógica, pelo menos 
no que diz respeito ao discípulo sem nome. 
Mas, nesta altura, o evangelista João não está 
a redigir uma crónica fria dos factos, mas a 
indicar aos cristãos das suas comunidades o 
itinerário através do qual se chega à fé. 
Parte-se dos sinais – aqueles documentados 
pelos Evangelhos (Jo 20, 30-31) – que porém 
permanecem misteriosos e incompreensíveis 
se não nos deixarmos guiar pela palavra de 
Deus contida nas Sagradas Escrituras. São 
estas que abrem de par em par as portas da 
mente e do coração e dão a iluminação 
interior que desvela o Ressuscitado. O discí-
pulo autêntico não precisa de outras provas, 
não precisa das verificações que Tomé irá 
exigir. 

Jesus disse aos discípulos: «Se o grão de 
trigo caído à terra não morre, permanece só; 
mas se morre, produz muito fruto.» Quem 
ainda não acredita considera um absurdo, 
uma loucura o dom gratuito da vida, porque 
por detrás deste dom vê apenas os sinais da 
morte. À luz da Páscoa, pelo contrário, o 
discípulo autêntico «começa a entender» que 
a vida doada pelos irmãos introduz na bem-          
-aventurança de Deus. 

O versículo conclusivo do episódio  – 
os dois discípulos «regressaram a casa»  –  dá 
quase a impressão que tudo volta a ser como 
era antes. Mas não é assim. Os dois conhe-
ceram Jesus, verificaram os mesmos factos e 
viram os mesmos sinais. Retomam a vida de 
todos os dias, mas um continua desencora-
jado e desiludido, o outro é guiado por uma 
nova luz e sustentado por uma nova 
esperança. 

 
 

Oração Universal 
 

1 –  Pela santa Igreja católica e apostólica, 
para que se alegre nesta Páscoa 
e proclame ao mundo inteiro que o Senhor         
      ressuscitou, 
oremos, irmãos. 

 

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

 

3 –  Pela humanidade inteira, 
 para que acolha a Boa Nova e a aliança           
      de amor 
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que Deus lhe oferece em Cristo  
      ressuscitado, 
oremos, irmãos. 

 

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

 

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

 

Antífona da Comunhão 

Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi imolado: 
celebremos a festa com o pão ázimo da 
pureza e da verdade. Aleluia. 

 
 

Derramarei sobre 

vós uma água pura 
  

São muito bonitas as cerimónias 
litúrgicas da Vigília pascal. Todas elas 
giram à volta do Batismo e da Eucaristia. 

As leituras, a bênção da água, a 
celebração dos batizados falam-nos da 
vida nova que Jesus nos trouxe pela Sua 
morte e ressurreição No batismo lavou-       
-nos do pecado por uma água pura, como 
o profeta Ezequiel anunciava ao povo de 
Israel. Deu-nos um coração novo para O 
amarmos e sermos o povo santo da nova 
aliança. 

A passagem do Mar Vermelho é 
também uma prefiguração do Batismo. 
Como os israelitas, também nós fomos 
libertados da escravidão, duma escravi-
dão pior que a do Egipto. O Senhor liber-
tou-nos do pecado e do demónio e tornou-     
-nos verdadeiramente filhos de Deus. 

Os Santos Padres viram na água e no 
sangue que manaram do peito aberto de 
Cristo o sinal dos sacramentos que Jesus 
deixou à Sua Igreja. Morrendo na cruz 
obteve-nos a salvação, mereceu para 
todos os homens a abundância da graça 
que redime e salva. E é pelos sacra-
mentos, que Ele instituiu, que essa graça 
mana sobre nós. 

O primeiro de todos é o Batismo. É por 
ele que nascemos para a vida nova de 
filhos de Deus. Jesus disse a Nicodemos 
que era preciso nascer de novo para poder 
entrar no Reino de Deus. E ele perguntava 
–  Como pode um homem nascer sendo 
velho? Porventura pode tornar a entrar no 

seio de sua mãe? E Jesus respondeu-lhe    
“Em verdade, em verdade te digo: quem 
não renascer da água e do Espírito não 
pode entrar no reino de Deus ” (Jo 3,5). 
Antes de subir ao Céu disse aos Apósto-
los “ide por todo o mundo pregai o 
Evangelho a toda a criatura. Quem 
acreditar e for batizado será salvo. mas 
quem não acreditar será condenado“ 
(Mc16,15,16). E mandou-os batizar “em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo“ 
(Mt 18,20). 

O batismo é o sacramento que nos faz 
nascer para a vida nova de Jesus, a graça 
que nos faz santos, membros da Sua 
Igreja e herdeiros da Sua felicidade 
infinita. O Compêndio do Catecismo da 
Igreja Católica ensina :”O Batismo perdoa 
o pecado original, todos os pecados 
pessoais e as penas devidas ao pecado; 
faz participar na vida divina trinitária 
mediante a graça santificante, a graça da 
justificação que incorpora em Cristo e na 
Igreja; faz participar no sacerdócio de 
Cristo e constitui o fundamento da 
comunhão entre todos os cristãos; confere 
as virtudes teologais e os dons do Espírito 
Santo.  

O batizado pertence para sempre a 
Cristo: com efeito, é assinalado com o selo 
indelével de Cristo. 

  
 

Fomos batizados na 

Sua morte 
 

A morte e Ressurreição de Jesus não 
são apenas acontecimentos do passado. 
Estão presentes na vida da Igreja e na vida 
de cada um de nós. 

Na Eucaristia que celebramos torna-        
-se presente o sacrifício do Calvário. É 
Jesus ressuscitado que está no meio de 
nós. Reconhecemo-Lo ao partir do pão 
como os discípulos de Emaús, naquela 
tarde de Páscoa. Que neste dia tomemos 
mais consciência desta verdade, que nos 
há-de encher de alegria como às mulheres 
e aos discípulos no dia Páscoa. 

Estes dias são tradicionalmente de 
grande alegria para o povo cristão. Porque 
procurou avivar a sua fé e purificar a sua 
alma ao longo da quaresma para este 
encontro com o Senhor ressuscitado. Na 
comunhão pascal mais vivida e mais bem 
preparada pelo sacramento da penitência, 
que Jesus deixou à Sua Igreja como 
prenda no dia de Páscoa. 

A morte e ressurreição estão presen-
tes na vida de cada um de nós. Fomos 
batizados na Sua morte – diz São Paulo. 
”Não sabeis que os que fomos batizados 
em Cristo Jesus fomos batizados na Sua 
morte? Fomos, pois, pelo batismo sepul-

tados com Ele na morte para que, assim 
como Cristo ressuscitou dos mortos para 
glória do Pai, assim caminhemos numa 
vida nova (Rom.6,3-4). 

Morremos com ele para o pecado e 
ressuscitámos com Ele para a vida da 
graça. Participamos misteriosamente da 
Sua morte e ressurreição. 

 
 

vivamos uma vida 

nova 
  

Em Jesus o cristão é um homem novo, 
vivendo em Cristo, o homem novo. São 
Leão Magno admoestava os cristãos: 
:”Reconhece, ó cristão, a tua dignidade; 
participante da natureza divina não voltes 
aos erros da tua conduta passada. 
Recorda quem é a tua cabeça e de que 
corpo és membro. Recorda que foste 
arrancado ao poder das trevas e 
transportado para a luz e para o Reino de 
Deus. Pelo sacramento do batismo 
transformaste-te em templo do Espírito 
Santo. Procura não afastar um hóspede 
tão importante com as tuas más ações, 
caindo de novo sob o domínio do demónio. 
O preço da tua salvação é o sangue de 
Cristo“  

Renovados por dentro, “participantes 
da natureza divina“ (2 Ped 1,4 ), temos de 
viver à maneira de Jesus, temos de ser 
santos. São Pedro exortava os primeiros 
cristãos: ”Como filhos obedientes, não vos 
conformeis com os desejos do vosso 
passado (antes do batismo), quando está-
veis na ignorância, mas, à imitação 
d'Aquele que vos chamou, sede vós 
também santos em todas as ações, 
porque está escrito: “Sereis santos, 
porque Eu sou santo”. E, se invocais como 
Pai Aquele que julga cada um segundo as 
suas obras, sem aceção de pessoas, vivei 
com temor durante o tempo da vossa 
peregrinação, sabendo que fostes resga-
tados da vida fútil recebida dos vossos 
pais, não com coisas corruptíveis, prata ou 
ouro, mas pelo sangue precioso de Cristo, 
o Cordeiro sem defeito e sem mancha, 
predestinado antes da criação do mundo, 
e manifestado nos últimos tempos por 
amor de vós. Por Ele acreditais em Deus, 
que O ressuscitou dos mortos e O 
glorificou, de maneira que a vossa fé e a 
vossa esperança estejam em Deus.“          
(1 Pe 1,14-21). 

Contamos com as graças atuais que 
derivam do batismo, para vivermos, pela 
vida fora, essa vida nova de filhos de 
Deus, ao estilo de Cristo. 

Contamos  com  a  ação  do  Espírito  
__________________________________________  
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Santo em nossa alma, que nos leva a 
tratar a Deus como filhos e nos ensina a 
copiar Jesus em nossa vida. Ele é dom de 
Jesus, fruto da Sua morte. 

Temos a ajuda do sacramento do 
perdão, que é como que um novo batismo, 
que podemos e devemos receber muitas 
vezes. Que não seja apenas no tempo da 
quaresma. Como ninguém toma banho 
apenas uma vez no ano. Renova-nos a 
graça batismal e enche-nos da alegria que 
vem de Deus. 

Um miúdo foi ter com o pároco e disse-    
-lhe: 

– O senhor padre confessa-me? 
– Mas tu quantos anos tens? 
– Tenho cinco. 
– Confessas-te mais adiante quando 

fizeres a primeira comunhão. 
– Eu queria confessar-me agora 

porque tenho um pecado. Sim! É que o 
meu irmão, que vai fazer a primeira 
comunhão, confessou-se. E saiu tão 
contente… E eu fiquei com inveja. 

Vale a pena renovarmos muitas vezes 
o nosso batismo através do sacramento da 
penitência. 

Com a Igreja felicitamos Nossa 
Senhora, nestes dias, pela Ressurreição 
de Seu Filho e pedimos-Lhe nos ajude a 
viver também essa vida nova de ressus-
citados. 

 
 

Acreditar em Jesus 

Ressuscitado 
 

No Evangelho de São João, neste dia 
de Páscoa, a Ressurreição de Jesus é 
vista por três olhares diferentes:  o olhar 
da mulher a quem o amor faz madrugar, a 
do discípulo amigo a quem a amizade faz 
correr e antecipar-se ao companheiro, e a 
de Pedro, a quem a sua autoridade lhe 
permite entrar em primeiro lugar no sepul-
cro. 

Do discípulo amigo diz-se que «viu e 
acreditou». De Pedro não se diz nada. De 
Maria Madalena, que chorava (Jo 20, 11). 

Os caminhos da fé são muito 
diferentes. Cada qual tem o seu próprio 
caminho e recebe de forma diversa o dom 
da fé. Ao discípulo amigo de Jesus, bas-
tou-lhe ver o sepulcro para acreditar. O 
tipo de cristão – representado por Pedro – 
entra no sepulcro vazio e ainda que 
recolha dados e testemunhos, não se diz 
que acreditou.  A sua fé manifestar-se-á 
noutro momento.  

Os cristãos não têm marcado um 
caminho de fé idêntico. Deus manifesta-         

-nos a fé em Jesus, morto e ressuscitado, 
de muitas formas. O importante é saber-       
-nos unidos para cuidar e respeitar essa 
vida nova que Deus nos oferece na 
ressurreição de Jesus. 

 
 

Sabias que... 

As mulheres acorreram ao 

sepulcro 

O preceito de não trabalhar ao sábado 
não proibia o embalsamento, mas não era 
possível a compra de unguentos. Assim, 
logo que terminou o sábado as mulheres 
compraram os seus unguentos e foram ao 
sepulcro ao raiar da madrugada do 
primeiro dia da semana. Iam vestidas de 
luto, descalças e com um amplo véu, 
segundo a tradição judaica. O luto não 
consistia em roupas negras, senão num 
vestido de tela áspera.  

Estavam preocupadas em saber como 
fariam rodar a pedra da entrada que era 
circular, de 1,25 m de diâmetro e 30 cm de 
grossura, aproximadamente. 

 
 

 

Oração 
 

Senhor: 

Que a minha garganta seja como 
trombeta que anuncia um dia de festa. 

Que a minha voz não se canse de 
proclamar que Tu és o Deus da Vida. 

Que as minhas mãos se levantem e 
aplaudam porque Tu venceste a dor e a 
morte. 

Obrigado, Senhor, porque não ficaste 
na cruz. 

Obrigado, Senhor, porque posso sen-
tir-me vivo. 

Obrigado por desenhar um sorriso no 
meu coração. 

 
 

Aniversários 
 

Esta semana temos apenas uma 
Leitora de parabéns pelo seu aniversário 
natalício. É da Paróquia de Eiriz, o seu 

nome é Marlene Leal e a festa é na 
próxima sexta-feira, dia 26 de Abril. 

Muitas felicidades por mais um 
aniversário, é o que deseja o Jornal do 
Leitor, à Marlene. 

 
 

Visita-nos em: 

www.paroquiascesf.com 

H u m o r 
 

Um jovem entra num consultório 
médico e diz:  

– Muito obrigado, doutor. Muito 
obrigado! Eu nem sei como lhe agradecer 
tudo o que fez por mim! 

– Mas... Eu não me lembro de o ter 
tratado. 

–  E não tratou! Mas tratou o meu tio! 
Eu sou o herdeiro! 
 

 

ESCALA  DE  LEITORES 

18-04-2019  –   Ceia do Senhor  

 
C A R V A L H O S A 

 

Função 
M  I  S  S  A 

da Manhã da Tarde 

 

Respons. Adriana Filipa 

Avisos Meireles Graça 

1.ª Leitura António Jorge 

2.ª Leitura Alexandra Paula 

Oraç Univ. Meireles Graça 
 

E I R Í Z 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura - - - A nomear 

2.ª Leitura - - - na reunião 

Oraç Univ - - - de Leitores 
 

S A N F I N S 

 

Função 
M  I  S  S  A 

da Manhã da Tarde 

 

1.ª Leitura Eulália Aurora 

2.ª Leitura Isabel Glória 

Oraç Univ. Carla Ricardo 
 

F I G U E I R Ó 

 

Função 
M  I  S  S  A 

da Manhã da Tarde 

 

Avisos Madalena Emília 

1.ª Leitura Helena Emília 

2.ª Leitura Alexandra Vera 

Oraç. Fiéis Madalena Gracinda 
 

Votos de Boas Festas 

da Páscoa da 

Ressurreição de Jesus 
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