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Ler na missa é uma honra, não um 
direito.  

Esta tripla preparação deveria constituir 
uma iniciação prévia à assunção dos 
leitores, mas depois deveria continuar 
sendo permanente, para que os costumes 
não se percam. Isso vale para os ministros 
de qualquer grau e ordem.  

É muito útil para o próprio leitor e para a 
comunidade que todo leitor tenha a 
coragem de verificar se ele tem todas estas 
qualidades e, caso elas diminuam, saber 
renunciar a esta função com honradez.  

Realizar este ministério é certamente 
uma honra, e na Igreja isso sempre se 
considerou assim. Não é um direito, mas 
um serviço em prol da assembleia litúrgica, 
que não pode ser exercido sem as devidas 
habilitações, pela honra de Deus, pelo 
respeito ao seu povo e pela própria eficácia 
da liturgia. 
____________________________________________  

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

16 – Os primeiros cinco Livros da Bíblia 
 
LIVRO DO DEUTERONÓMIO 

 
  

   Deuteronómio significa “segunda lei” 
(deuterós=segunda; nomos=lei).     

No fundo, este livro é também 
legislativo, mas tem um tom mais profético e 
coloquial que qualquer um dos anteriores. 
Não é sequer um livro rico em narrações 
porque a técnica literária que utiliza é 
colocar na boca de Moisés longos discursos 
ao povo, nos quais o Profeta relembra 
novamente as normas da Lei do Sinai e 
adverte o povo a ser fiel à Aliança que Deus 
selara com ele no deserto.  

Moisés é o líder do povo na marcha 
do êxodo, e é uma personagem que ocupa 
quatro quintos de todo o Pentateuco.  E  o  
 

último livro acaba, não como se estaria à 
espera, isto é, com a entrada do povo na 
Terra, mas com a morte de Moisés, o 
condutor, do outro lado do rio que separava 
o povo de tomar posse de Canaã, olhando 
para a Terra Prometida sobre o Monte 
Nebo. 

Na leitura puramente judaica deste 
facto, Moisés morre à vista da terra mas não 
entra nela, como castigo de Deus por algo 
que não se vislumbra muito bem o que 
seja… Mas, numa leitura cristã, o pormenor 
de a Torah não ter de verdade um fim, pois 
termina o livro do Deuteronómio sem que 
esteja ainda cumprida a Promessa de Deus, 
ganha um horizonte de compreensão muito 
profundo, na medida em que o evangelista 
João virá depois a colocar o início da vida 
pública de Jesus exactamente no sopé do 
monte onde Moisés morreu, como que 
continuando o que Moisés deixara, e 
levando à plenitude o êxodo que Deus 
prometera…   que   era   infinitamente  mais  
grandioso e importante que o do Egipto, e 
estava para acontecer na Morte-Ressur-
reição-Dom do Espírito de Jesus… 
____________________________________________ 

Visita-nos  

em:  www.paroquiascesf.com 
____________________________________________ 

Gotas  de  Orvalho 
 

 
 

Procura pensar. Não sejas autómato. Tu 
fazes parte da Humanidade, és uma peça 
importante dela e, por pouca que seja a tua 
cultura, possuis no entanto a capacidade de 
raciocinar. Porque não o fazes? 

Não penses pela tua cabeça, mas com 
a tua cabeça. Descobre de onde vens, onde 
estás e para onde vais. Não vivas às cegas. 
Sê tu mesmo. Só tu és capaz de descobrir o 
caminho que te convém seguir... 

 
 

De Parabéns 
 

Esta Semana está de parabéns pelo seu 
aniversário natalício, o leitor da Paróquia de 
São Pedro de Sanfins de Ferreira, Pedro 
Sousa, na próxima Quarta-feira, dia 15 de 
Abril; Também a leitora da Paróquia de 
Figueiró, Carina Morais, na próxima Sexta-      
-feira, dia 17 de Abril. A ambos, à Carina e 
ao Pedro, o Jornal do Leitor endereça 
muitas felicidades. 

Entretanto o Jornal do Leitor apresenta 
um pedido de desculpas à leitora da 
Paróquia de Eiriz, Cátia Vanessa Martins, 
porquanto não publicou no jornal da semana 
passada (dia de Páscoa) o seu aniversário 
que teve lugar no dia 10 de Abril.  

Muitas felicidades, Cátia. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 

 
Faz do teu aniversário um dia de 

amnistia para alguém que te tenha ofendido 
no último ano, incluindo tu próprio. Faz do 
teu dia de anos a mais bela ocasião para 
esquecer toda a negatividade e intolerância 
que te afasta de ti e dos outros. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________

H u m o r 

 
Durante uma sessão de cinema, um 

homem abana o seu vizinho. 
 – Pare de ressonar! 
 – Mumm! Este filme é tão aborrecido! 

Não me diga que está a gostar? 
– Não! Também não estou a gostar, 

mas o senhor não me deixa dormir! 
____________________________________________ 

Boa leitura e até para a semana, 

se Deus quiser. 
. 
 

Tempo Pascal 
 

O  Ciclo  da  Páscoa  tem  como ponto de  
partida a Quarta-feira de Cinzas e encerra com 
a  hora  de  Vésperas da Solenidade do Pente- 
costes. Inclui, do mesmo modo que o do Natal, 
um tempo de preparação  (Quaresma),  tempo  
festivo (oitava da Páscoa) e um prolongamento  
do tempo festivo (desde a oitava da Páscoa até  
ao Pentecostes). 

Com  a  Celebração  da  Missa Vespertina  
comemorativa  da  Ceia  do  Senhor começa o  
Tempo Pascal. 

A  Páscoa anual culmina na solenidade do 
Pentecostes.  O  Pentecostes (paramentos de  
cor vermelha)  celebra-se  no  quinquagésimo 
dia da Páscoa, ou seja, 7 semanas depois dela  
(Lv 23,15-22). No Pentecostes, os judeus cele- 
bram  a  entrega  do Dom da Lei (Torá) feita a  
Moisés no Sinai;  os cristãos celebram o Dom  
do  Espírito  Santo  à Comunidade reunida no  
Cenáculo (Act 2,1-13),  consagrando-a  como 
Igreja (o novo Povo de Deus) e inaugurando a  
sua  expansão  pelo  mundo começada nesse  
mesmo dia, perante as pessoas de várias ter- 
ras que acorreram junto do Cenáculo, atraídas 
pelo ruído – semelhante a uma rajada de vento  
ou a um trovão – que acompanhou a vinda do 
Espírito Santo. 

O  tempo  pascal é convite a aprofundar e  
 a reconhecermos a Ressurreição do Senhor, 
vivo no meio de nós. E é possuídos desta 
alegria pascal que continuamos a caminhada. 
______________________________________________ 

Introdução 

Os sinais das realidades invisíveis. 
      Segundo a Bíblia, o ser humano é feito de 
terra, está ligado à terra, às plantas, aos 
animais, e isso é bom. Não está aprisionado 
num corpo, como considerava a filosofia 
grega, mas alegra-se por ser um corpo capaz 
de autoconsciência, liberdade e amor. 
      Sendo o ser humano composto de 
matéria, sente uma necessidade íntima de 
entrar em contacto, de modo concreto e 
tangível (palpável), com as realidades 
espirituais. Ora, a liturgia responde a esta 
necessidade, com os sacramentos. 

 

     Os sacramentos são constituídos por 
sinais e símbolos que possam, estes sim, 
ser vistos e tocados. Por isso, pedir ao ser 
humano uma fé que não se encarna, é 
exigir o impossível. Mas é também um erro 
pretender – como Tomé – verificar aquilo 
que não pode ser perceptível com os 
sentidos. 
       A condição em que Jesus entrou com a 
sua ressurreição, escapa a qualquer tipo de 
verificação. Assim como a criança só pode 
contemplar o rosto da mãe depois de ter 
nascido, assim também o ser humano só 
verá o Ressuscitado quando deixar este 
mundo. No entanto, desde já são-lhe 
oferecidos sinais concretos das realidades 
invisíveis nas quais acredita e espera. 
      E os sinais são estes: se sobre a terra 
apareceu uma sociedade completamente 
nova, se surgiu uma comunidade na qual os 
grandes  se  tornam  pequenos,  o  rico  se 
torna pobre, o inimigo é amado como um 
irmão e quem comanda considera-se um 
servo, então estamos perante sinais 
inequívocos: Jesus está vivo e o seu 
Espírito opera no mundo. 
      E compete-nos a nós, baptizados, 
mostrar estes sinais. 
      –  O mundo, Senhor, aguarda da tua 
Igreja os sinais de que ressuscitaste. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Act 4, 32-35) 

 
Monição:  
 

O amor operante a Deus traduz-se, como 
costumamos confessar: em bons pensamentos, 
palavras e obras. 

 

Leitura: 
 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 
 

32A multidão dos que haviam abraçado 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 testemunho 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. 
 

 
 

 

 Comentaário: 
 

Há palavras que produzem um impacto 
forte em quem as ouve, e outras que as 
deixam indiferentes. Na parte central do 
trecho de hoje afirma-se que o testemunho 
dos Apóstolos era dado com grande poder 
e, do contexto, compreende-se também a 
razão pela qual a sua pregação era eficaz: 
proclamavam a sua fé sem se deixarem 
intimidar por ameaças, insultos e violências. 
Aos sumo-sacerdotes Anás e Caifás, que 
lhes tinham ordenado que não falassem 
nem ensinassem no nome de Jesus, Pedro 
e João retorquiram: «Julgai vós mesmos se 
é justo, diante de Deus, obedecer a vós 
primeiro do que a Deus. Quanto a nós, não 
podemos deixar de afirmar o que vimos e 
ouvimos»  (Act 4, 19-20). 

Mas não eram apenas a franqueza e a 
coragem com que anunciavam o Ressus-
citado que davam grande poder à sua 
palavra. Eram também os factos, incon-
testáveis, que depunham a seu favor; não 
os milagres, mas a vida completamente 
nova da comunidade que apresentava uma 
característica extraordinária, inaudita: os 
discípulos «tinham um só coração e uma só 
alma» «ninguém  chamava  seu  ao  que lhe 
pertencia, mas tudo entre eles era comum» 
(v. 32). Quase com satisfação por esta 
novidade de vida, Lucas desce aos porme-
nores e explica: «Não havia entre eles 
qualquer necessitado, porque todos os que 
possuíam terras ou casas vendiam-nas e 
traziam o produto das vendas, que 
depunham aos pés dos Apóstolos. 
Distribuía-se então a cada um conforme a 
sua necessidade»  (v. 34-35). 
      Não se trata da crónica do que 
acontecia em Jerusalém nos anos 30-40 
d.C, mas de uma página de catequese. 
Partindo de alguns factos que realmente 
aconteceram (havia quem tivesse dado 
prova de uma generosidade excepcional; 
Act 4, 36-37), o autor indica quais são os 
sentimentos e os relacionamentos fraternos 
que o Espírito quer que se instaurem entre 
os membros duma comunidade cristã 
autêntica.   

A  competição,  o  prevalecer  dos  mais  
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fortes, dos mais capazes sobre os mais 
fracos e os menos dotados, era na altura – 
como é ainda hoje – considerada coisa 
legítima e até mesmo um estímulo para o 
desenvolvimento económico e social. Uma 
comunidade fundada no serviço recíproco, 
no dom gratuito e desinteressado, na 
partilha dos bens, não podia deixar de 
perturbar a ordem dos valores que eram 
aceites por todos como lógicos e normais. 
Os cristãos em Jerusalém, eram vistos 
como cidadãos de outro mundo, e de facto 
eram merecedores de grande admiração   
(v. 33). Tanto Hebreus como os pagãos 
interrogavam-se acerca da origem duma 
vida tão extraordinária, e a resposta 
unânime dos discípulos era: «Vivemos 
assim porque Cristo ressuscitou!» 
      Agora torna-se claro que o testemunho 
forte dado pelos Apóstolos era a vida da 
nova comunidade, inspirada em sentimen-
tos de comunhão. Cristo ressuscitado não 
podia ser visto, mas a comunidade fraterna, 
nascida da força do Espírito, estava perante 
os olhos de todos. 
      Os primeiros cristãos tinham entendido 
muito bem que a fé na ressurreição é 
incompatível com o apego a tudo aquilo que 
é passageiro. A este propósito é muito 
significativo o testemunho indirecto de 
Luciano de Samosata (125-192 d.C), o 
célebre  autor  de sátiras contra  as supersti- 
ções  e  crendices,  entre  as  quais  inclui 
tambérn o Cristianismo. Com a sua 
linguagem desenvolta (esperta), descreve 
desta forma o impacto que a fé exercia na 
vida dos cristãos do seu tempo: «O seu 
primeiro legislador persuadiu-os de que 
todos são irmãos entre si e, logo que se 
convertem, renegam os deuses gregos, 
adoram aquele sábio crucificado e vivem 
segundo as suas leis. Por estas desprezam 
de forma igual todos os bens e consideram-     
-nos comuns e não se preocupam com eles 
quando os têm. Por isso, se surgisse entre 
eles um impostor esperto que os soubesse 
manejar, rapidamente enriqueceria, ridicula-
rizando esta gente crédula e tola» (LUCIANO, 
La morte di Pellegrino, 13).  
      Hoje em dia quase que se tem medo de 
recordar aos crentes a primeira e irrenun-
ciável consequência da fé no Ressuscitado: 
um modo completamente novo de gerir os 
bens. Num mundo em que o direito à 
propriedade privada serve muitas vezes 
para cobrir abusos e arbitrariedades 
(injustiças), é olhado quase com suspeita 
quem evoca a frase do salmista: «Ao 
Senhor pertence a terra e o que nela existe, 
o mundo inteiro e os que nele habitam»    
(SI 24, 1) ou cita as palavras do Senhor:   
«A terra pertence-me, e vós sois apenas 
estrangeiros e meus hóspedes» (Lv 25, 23). 
 
 
 
 

A luz da Páscoa denuncia a insensatez 
de quem acumula tesouros, esquecendo 
que «não temos aqui cidade permanente, 
mas procuramos a futura» (Hb 13, 14) e que 
«nada trouxemos ao mundo e nada 
poderemos levar dele»  (1 Tm 6, 7-9). 
      Só a comunidade que anuncia e vive a 
fraternidade, que pratica a comunhão dos 
bens, testemunha com poder a presença no 
mundo do Espírito do Ressuscitado. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 117 (118), 2-4. 16ab-18, 22-24 

  

Monição:  
 

O Senhor é rico de misericórdia; esforcemo-nos 
sermos dignos dela e merecermos a bem-aventurança. 

  

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, ALELUIA! 

  

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

é eterna a sua misericórdia.  

Digam os que temem o Senhor: 
é eterna a sua misericórdia. 
 

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

Com dureza me castigou o Senhor, 
mas não me deixou morrer. 
  
A pedra que os construtores rejeitaram 

tornou-se pedra angular. 
Tudo isto veio do Senhor: 
é admirável aos nossos olhos. 
Este é o dia que o Senhor fez: 

exultemos e cantemos de alegria. 
____________________________________________ 

2.ª Leitura (1 Jo 5, 1-6) 

 

Monição:  
 

O amor a Deus e a todo o próximo procede da fé e 
dá-nos força para cumprirmos a Sua vontade, os Seus 
mandamentos. 
 

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: 

 
Conta S. Jerónimo que João, já velho, 

quando  convidado a tomar a palavra duran- 
te a assembleia eucarística, não fazia mais 
nada senão repetir a mesma exortação: 
«Filhinhos meus, amai-vos uns aos outros»; 
e a quem lhe pedia que ensinasse algo de 
novo, respondia: «Este é o mandamento do 
Senhor; não há outro e este é suficiente.» 
      O amor ao irmão é o tema desta carta 
que nos irá acompanhar durante as 
semanas da Páscoa. Foi escrita lá para 
finais do século I d.C, um tempo de crise. 
Nas comunidades cristãs tinham-se di-
fundido ideias teológicas incompatíveis com 
a fé: havia quem negasse que Jesus fosse o 
Cristo e havia quem defendesse que o Filho 
de Deus não tinha verdadeiramente 
encarnado, tinha apenas assumido traços 
humanos; havia quem cultivasse um 
desprezo pela matéria a favor de uma mal-  
-entendida exaltação do espírito; e havia 
sobretudo quem não se preocupasse com a 
prática da caridade, considerando que para 
se salvar bastasse o conhecimento da 
verdade. Enfim, uma série de contrarieda-
des. 
      Logo desde o início da sua carta, João 
lembra quanto é concreta a encarnação do 
Filho de Deus: «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... 
para que a nossa alegria seja completa»     
(1 Jo 1, 1-4). E a mesma dimensão concreta 
é indicada no campo moral: «Filhinhos, não 
amemos com palavras nem com a  boca, 
mas com obras e com verdade» (1 Jo 3, 
18).  
      A mensagem de toda a carta poderia ser 
sintetizada (resumida) na frase que iremos 
encontrar daqui a quatro domingos, que nos 
vai dizer o seguinte: «Caríssimos, amemo-  
-nos uns aos outros, porque o amor vem de 
Deus» (1 Jo 4, 7). 

. O trecho de hoje parece ser dirigido aos 
cristãos que são baptizados durante a noite 
de Páscoa e que, mediante a fé, se 
tornaram filhos de Deus. Depois de ter 
afirmado que quem acredita que Jesus é o 
Cristo, nasceu de Deus, João deduz 
imediatamente a consequência desta nova 
vida: quem ama aquele do qual foi gerado, 
deve amar também aqueles que dele foram 
gerados, ou seja, os irmãos (v. 1). 
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      Não há alicerce mais sólido, sobre o 
qual construir uma humanidade nova. Se 
somos filhos de um único Pai, seja qual for 
a raça a que pertencemos, a religião que 
praticamos ou a cultura em que nascemos e 
crescemos, somos todos amados por Deus 
e chamados a infundir sobre os irmãos o 
amor que recebemos do Pai. Quem se 
desinteressa pelo ser humano não ama a 
Deus, e a verdadeira religião não pode ser 
separada da prática do amor. 

Depois, na última parte da leitura (v. 5-
8) aparecem duas imagens bastante 
enigmáticas (misteriosas). Afirma-se com 
insistência que Jesus «veio pela água e 
pelo sangue». 
      São muitos os significados possíveis 
para esta expressão, mas o mais claro é a 
referência ao costado trespassado. No 
Evangelho, João lembra que logo após a 
morte cruenta (atroz) de Jesus «um dos 
soldados abriu-lhe o peito com uma lança e 
logo brotou sangue e água» (Jo 19, 34). 

      Água e sangue, na Bíblia, indicam a 
vida. Trata-se da vida que Jesus veio trazer 
à terra e que doou à humanidade do alto da 
cruz. O seu «sopro de vida» (Ap 11, 11) é o 
Espírito, aquele Espírito que hoje Ele 
continua a oferecer através dos dois 
sacramentos evocados pela água e pelo 
sangue: o Baptismo e a Eucaristia. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Jo 20’, 29) 

Monição:  

Passou a tragédia da Cruz; os discípulos 

reencontram Cristo vivo depois da morte. Jesus deixou-
-nos o remédio para voltarmos à vida depois do 
pecado. 

 

Refrão:   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 

 
9Na 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». Tomé,  

é a da verdade do sinal, que afeta tudo: os 
ministros, os símbolos, os gestos, os orna-
mentos e o ambiente". 

Também é preciso solicitar a formação 
do leitor, que se estende a três aspectos 
fundamentais:  

1. – A formação bíblico-litúrgica. 
O leitor deve ter pelo menos um conhe-

cimento mínimo da Bíblia: estrutura, 
composição, número e nome dos livros do 
Antigo e Novo Testamentos, seus principais 
gêneros literários (histórico, poético, 
profético, sapiencial etc.). Quem vai ler na 
missa precisa saber o que vai fazer e que 
tipo de texto vai proclamar. 

Além disso, precisa ter uma preparação 
litúrgica suficiente, distinguindo os ritos e 
suas partes, e sabendo o significado do 
próprio papel ministerial no contexto da 
Liturgia da Palavra. Ao leitor corresponde 
não só a proclamação das leituras bíblicas, 
mas também a das intenções da oração dos 
fiéis e outras partes que lhe são designadas 
nos diversos ritos litúrgicos. 

2. – A preparação técnica. 
O leitor deve saber como chegar ao 

ambão e posicionar-se nele, como usar o 
microfone e o lecionário, como pronunciar 
os diversos nomes e termos bíblicos, de que 
maneira proclamar os textos, evitando uma 
leitura apagada ou enfática demais. 

Precisa ter clara consciência de que 
exerce um ministério público diante da 
assembleia litúrgica: a sua proclamação, 
portanto, deve ser ouvida por todos. o 
"Verbum Domini" com o qual termina cada 
leitura não é uma constatação ("Esta é a 
Palavra do Senhor"), mas uma aclamação 
repleta de assombro, que deve despertar a 
resposta agradecida de toda a assembleia, 
o "Deo gratias": "Graças a Deus". 

3. –  A formação espiritual. 
A Igreja não contrata atores externos 

para anunciar a Palavra de Deus, mas 
confia este ministério aos seus fiéis, porque 
todo serviço à Igreja deve proceder da fé e 
alimentá-la. O leitor, portanto, precisa 
procurar cuidar da vida interior da Graça e 
dispor-se com espírito de oração e olhar de 
fé. 

Esta dimensão edifica o povo cristão, 
que vê no leitor uma testemunha da Palavra 
que proclama. Esta, ainda que seja eficaz 
em si mesma, adquire também, da 
santidade de quem a transmite, um 
esplendor singular e um ministério atrativo. 

Do cuidado da própria vida interior do 
leitor, além do bom senso, dependem 
também a propriedade dos seus gestos, do 
seu olhar, do seu vestir e do penteado. É 
evidente que o ministério do leitor implica 
uma vida pública conforme os 
mandamentos de Deus e as leis da Igreja. 
 
 
 
 

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. 

____________________________________________ 

Para nós... leitores 
 

Da nossa colega, Dr.ª Carla Gabriela 
Sousa, leitora na Paróquia de São Pedro de 
Sanfins de Ferreira, recebemos este texto 
de Enrico Finotti, liturgista de renome 
internacional e que, por ser dirigido a nós, 
leitores, o Jornal do Leitor achou por bem 
publicá-lo na íntegra. 

Já em tempos este Jornal publicou por 
partes faseadas texto idêntico. No entanto, 
é sempre bom recordar como é belo, mas 
também de muita responsabilidade  sempre 
que nos propomos executar o nosso serviço 
como leitor. Eis o texto: 

A Palavra de Deus na celebração 
litúrgica deve ser proclamada com simpli-
cidade e autenticidade. O leitor, em 
resumo, deve ser ele mesmo e proclamar a 
Palavra sem artifícios inúteis. De fato, uma 

regra  importante  para  a  própria dignidade  
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