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Os 12 Apóstolos 

de Jesus Cristo 
(Mat. 10, 2-4) 

 
Simão chamado Pedro, o príncipe 

dos apóstolos:  
André, o primeiro Pescador de 

Homens, irmão de Pedro; 
João, o apóstolo bem-amado, filho de 

Zebedeu; 
Tiago, o Maior, irmão de João, filho 

de Zebedeu; 
Filipe, o místico helenista; 
Bartolomeu, o viajante;  
Tomé, o ascético;  
Mateus ou Levi, o publicano, cobrador 

de impostos;  
Tiago, o Menor, filho de Alfeu; 
Judas Tadeu, o primo de Jesus; 
Simão, o Zelota ou o Cananeu;  
Judas Iscariotes, o traidor.  
Após a traição de Judas Iscariotes, 

Matias foi escolhido pelos demais para 
ocupar o seu lugar no colégio apostólico 
(Act 1, 23-26). Mais rigorosamente seria o 
13º apóstolo.  

Outro famoso apóstolo, Paulo de 
Tarso, o apóstolo dos gentios, não foi 
testemunha ocular de Jesus Cristo, mas 
convertido através de visões do Jesus 
ressuscitado, tornou-se um dos mais 
ardentes apóstolos do cristianismo. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Estar certo – e equivocado) 
 

Não tenho todas as respostas. E 
também não tenho todas as perguntas. 
Confesso que, de um modo geral, dado o 
meu temperamento, a primeira resposta que 
me ocorre é a errada. É curioso, mas é o 
que me acontece.      (El Jesuita: Conversaciónes       

     Con el Cardenal Jorge Bergoglio, S.J., 2010) 
 

Gotas de Orvalho 
 
Não te exaltes, não te irrites, não discu-

tas, não te enerves. A mansidão e a 
serenidade conquistam os corações e 
irradiam felicidade. Ninguém resiste a uma 
pessoa calma e serena, e esta, pode resistir 
a todos, porque não há força que derrube a 
mansidão. Os mansos e serenos 
conseguem tudo o que desejam na vida, 
com vantagem de não estragarem a sua 
saúde que é tão preciosa, nem a dos outros. 
____________________________________________ 

A côr do luto 
A côr do luto não é igual em todos os 

países. O Europeu veste-se de negro, mas 
o Sírio veste-se de azul-celeste, o Egípcio a 
côr da folha seca e o Japonês de branco. 

Brevemente daremos a interpretação 
para estas côres. 
____________________________________________ 

Visita-nos em: www.paroquiascesf.com 

____________________________________________ 

O toque das Avé-Marias 
 

O Ângelus, ou toque das Avé-Marias,  
tem por fim lembrarem-se os fiéis do grande 
mistério da encarnação do Filho de Deus e 
honrarem a Santíssima Virgem. 

Deve o Ângelus a sua origem a São 
Boaventura, da Ordem Franciscana, que 
determinou o toque solene, no Capítulo 
celebrado em Piza, no ano de 1263 e pouco 
a pouco se espalhou pelo mundo inteiro, 
mas não de forma igual. O toque pela 
manhã tornou-se geral no séc. XV e o Papa 
Calisto III prescreveu, no séc. XV, universal-
mente, o toque ao meio-dia. Bento XIV 
prescreveu que durante o Tempo da 
Páscoa, em lugar do Ângelus, se rezasse a 
antífona a Regina coeli. 
 
 

De Parabéns 
 

      Esta semana está de parabéns pelo seu 
aniversário natalício, o leitor Miguel Torres, 
da Paróquia de Carvalhosa, na próxima 
Quinta-feira, dia 23 de Abril e a quem o 
Jornal do Leitor endereça muitas felicida-
des. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Escreve agora o teu próprio epitáfio e, 
depois, começa a vivê-lo. Não há melhor 
tempo que o dia de anos para pensar sobre 
o que queres e como queres ser. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________

H u m o r 

 

Dizia o Alípio: 
– Estou mesmo contente por participar 

na colheita de sangue! 
Pergunta o Monteiro: 
– Quando foi que o semearam? 

______________________ 
 

– Você é casado? – pergunta o 
encarregado de contratar pessoal. 

– Não, senhor, mas faço sempre o que 
me mandam. 

______________________ 
 

– O senhor não tem vergonha de estar a 
pedir esmola, se pode muito bem trabalhar? 

– Minha senhora, eu estou a pedir 
esmola e não conselhos. 
___________________________________________

A Fechar 

Quem julga que tudo é fácil, 
encontrará muitas dificuldades 

____________________________________________ 
 

Boa leitura e até para a semana  

. 
 

Tempo Pascal 
 

«Os  cinquenta  dias que se prolongam 
desde  o  Domingo  da  Ressurreição  até ao 
Domingo  do  Pentecostes   celebram-se  na 
alegria e exultação com um único dia de fes-
ta, melhor,  como um ‘grande domingo’. São 
os dias em que de modo especial se canta o 
Aleluia».   

Cristo  ressuscitou  no  primeiro dia da 
semana  e habituou os cristãos  a este ritmo 
de  encontro  dominical:  neste  mesmo  dia 
apareceu às santas mulheres, visitou e con-
fortou os Apóstolos no Cenáculo, reconquis-
tou os discípulos de Emaús; num domingo 
também, oito  dias  depois,  voltou ao Cená-
culo para dissipar  as  dúvidas de Tomé; e foi 
também num  Domingo  (Pentecostes)  que  a  
Igreja fez a sua aparição solene perante o 
mundo. 

Além disso, o primeiro dia da semana – 
em breve conhecido pelo nome de Domingo – 
dies dominica, dia do Senhor – aparece com  
uma  nova dinâmica: enquanto o sábado é a 
paragem para descansar do trabalho duma 
semana,  o domingo é o primeiro dia, o  
reabastecimento de forças para enfrentar uma 
semana de trabalho. O sábado é ponto de 
chegada; o domingo é ponto de partida. 

Para nós, cristãos, o Domingo é a Pás- 
coa de cada semana, porque nele celebramos 
o mistério Pascal de Cristo. 

Cada domingo é, pois, uma celebração 
especial da Páscoa, como sendo a Páscoa 
prolongada liturgicamente ao longo de todos 
os domingos do ano. Na verdade, a liturgia 
especificamente cristã tem como centro o 
Mistério Pascal. 
______________________________________________ 

Introdução 
 

 Deus pedirá que lhe mostremos as 
mãos. 
          Contemplamos os pássaros do céu e os 
lírios do campo, mas a doce emoção que 
experimentamos, cobre-se rapidamente de 
tristeza, se pensamos no destino que nos 
acomuna (equipara) a estas esplêndidas 
criaturas.  Também  o  ser  humano  «é  como  
 

uma flor que desabrocha e murcha» (Job 14, 
2) e os seus dias são como a erva (SI 103, 
15). O grão de trigo morre para renascer e a 
árvore se «cortada, pode ainda reverdecer e 
deitar novos rebentos» (Job 14, 7). Qual será 
o epílogo (o fim) do duelo dramático entre 
morte e vida no qual também está envolvido 
o ser humano? 
      Não há dúvida: a morte terá a última 
palavra. Dentro de milhares de milhões de 
anos a vida no Universo apagar-se-á. 
      Mas então, terá tido algum sentido a 
nossa passagem por esta terra, ou terá sido 
como um meteoro de que não permanece 
rasto algum? Será que nos espera a burla 
do nada total? A sensação que temos é de 
estar prisioneiros, acorrentados a um 
mundo destinado à morte, do qual não nos 
é permitido fugir. 
      Este é o grande enigma irresoluto 
(indeciso) ao qual as pessoas procuraram 
sempre, desesperadamente, dar uma 
resposta. 
      Pois bem: A luz da Páscoa dissolveu 
para  sempre  as  trevas  e  as  sombras  da 
morte. Este mundo não é um túmulo, mas o 
seio no qual é possível crescer e preparar-  
-se para a vida sem limites, sem confins 
(eternidade). A criação terá como fim os 
novos céus e a nova terra  (2 Pd 3, 13). 
      - Deus irá observar as nossas mãos e 
os nossos pés para aí ver os estigmas do 
amor. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura                     

(Act 3, 13-15. 17-19) 
 

Monição:  
 

Escutemos o testemunho do Apóstolo Pedro e 
aprendamos dele a lição de coragem e de clareza em 

confessar a fé em Jesus ressuscitado. 
 

Leitura: 
 

Leitura dos Actos dos Apópstolos 

 
Naqueles dias, Pedro disse ao povo: 13«O Deus de 

Abraão, de Isaac e de Jacob, o Deus de nossos pais, 
glorificou o seu Servo Jesus, que vós entregastes e 

negastes na presença de Pilatos, estando ele resolvido 
a soltá-l’O. 14Negastes o Santo e o Justo e pedistes a 
libertação dum assassino;  15matastes  o  autor da vida,  
 

 
 

mas Deus ressuscitou-O dos mortos, e nós somos 
testemunhas disso. 17Agora, irmãos, eu sei que agistes 
por ignorância, como também os vossos chefes. 18Foi 

assim que Deus cumpriu o que de antemão tinha 
anunciado pela boca de todos os Profetas: que o seu 
Messias havia de padecer. 19Portanto, arrependei-vos e 
convertei-vos, para que os vossos pecados sejam 

perdoados». 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos leitores: 
 

Recomenda-se uma leitura pausada num 
tom solene. A dificuldade maior residirá talvez na 
extensão da primeira frase; evite-se o tom 
monocórdico; destacar a última frase com uma 
boa articulação. E, claro está, exercitar uma ou 
outra palavra de maior dificuldade em articular. 

 

Comentário: 
 

Após ter curado um aleijado que pedia 
esmola junto à porta do templo, chamada 
«Formosa» (Act 3, 1-10), Pedro pronuncia o 
discurso do qual é tirada a leitura de hoje. 
     O prodígio extraordinário que realizou 
suscitou a admiração e espanto entre quem 
assistia, que se interrogava: Quem são os 
Apóstolos? Curandeiros dotados de poderes 
arcanos (misteriosos) e extraordinários?  
     Pedro esclarece: «Homens de Israel, 
porque vos admirais com isto? Porque nos 
olhais, como se tivéssemos feito andar este 
homem por nosso próprio poder ou 
piedade?» (Act 3, 12). Não é a nós que 
deve ser atribuída a cura que foi operada, 
mas à fé em Cristo. É um sinal evidente de 
que Jesus está vivo. 

 Ora, é neste contexto que se insere o 
nosso trecho. 
     Então em que sentido a cura de um 
aleijado mostra que Cristo ressuscitou? 
Talvez por se tratar de um milagre 
extraordinário que só Deus pode fazer? 
Não! Se assim fosse, quem não consegue 
realizar prodígios não pode ser testemunha 
da ressurreição. 
      Nos   seus   discursos,   Pedro   repete 
continuamente: «Nós somos testemunhas» 
(v. 15). Quer dizer, os Apóstolos sentem-se 
testemunhas da ressurreição, porque as 
obras que fazem, provam, inequivocamente, 
que Cristo está vivo. 

Jesus percorreu as estradas da Palesti- 
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na anunciando o Evangelho, curando os 
doentes, dando de comer a quem tinha 
fome, recuperando quem estava perdido. 
Ora, se estas obras continuam a ser feitas 
com a mesma força e o mesmo poder, 
mesmo se não acontecem milagres, quer 
dizer que Jesus está vivo, que continua a 
agir nos discípulos e que o seu Espírito está 
presente no mundo, 
      Portanto, é neste sentido que cada 
discípulo é chamado a ser testemunha da 
ressurreição. Ou seja: Quem anuncia a 
mensagem de salvação, quem se empenha 
em derrotar a fome, a dor, a doença, quem 
levanta os «aleijados» que não conseguem 
continuar pelo caminho da vida, quem, 
movido pelo Espírito, faz as obras de Cristo, 
é testemunha de que Cristo está vivo. 
      Há também, no discurso de Pedro, um 
segundo elemento que deve ser posto em 
relevo: são os apelativos atribuídos a Jesus, 
«Servo de Deus, Santo, Justo, Autor da 
vida» (v. 15). Não se trata de títulos 
honoríficos, mas da síntese da fé dos 
primeiros cristãos. 
      Toda a perspectiva da vida muda, 
quando se acredita realmente, que estes 
títulos sejam devidos a Jesus, quando 
estamos convictos de que Ele, o derrotado 
aos olhos do mundo, é afinal a pessoa 
realizada aos olhos de Deus, é o único 
santo e justo, e quando descobrimos que o 
caminho da cruz que Ele nos propõe, 
conduz à vida. É…a nossa maneira de olhar  
e a vida mudam completamente.  
      Depois um terceiro aspecto diz respeito 
às contraposições dramáticas –  entre morte 
e vida, entre a obra dos homens e a obra de 
Deus –  presentes neste discurso (v.13-15). 
      Por um lado, é evidenciada a acção dos 
homens que matam «o autor da vida» e o 
trocam por um assassino (Barrabás), por 
outro é indicada a intervenção de Deus que 
ressuscita e dá a vida. 
      Esta mensagem que Pedro comunica é 
uma mensagem de esperança: na verdade, 
o que Pedro nos quer dizer, é que o amor 
de Deus consegue sempre prevalecer, quer 
dizer,  tira  o  bem até mesmo dos erros dos 
homens. Ou seja, o seu projecto não pode 
ser anulado pela ignorância ou pela 
malvadez dos homens; quer dizer, até 
mesmo os acontecimentos mais dramáticos, 
os gestos mais insensatos (v. 17) serão 
sempre guiados por Ele que os fará reentrar 
no seu desígnio de salvação. 

Finalmente, na última parte do trecho   
(v.17-19), Pedro dirige o convite à conver-
são. Os erros, os pecados – que não devem 
ser atribuídos à maldade, mas à  ignorância 
– nunca terão a última palavra; no final 
haverá sempre o anúncio do perdão e a 
possibilidade  de  recuperação.  A  cura  do  
 
 

aleijado é disso mesmo um sinal: até 
mesmo a pessoa mais «torta», mais 
«paralítica», será curada pela força do 
Espírito do Ressuscitado. 
      Hoje, como então – é esta a mensagem 
que o autor dos Actos quer dirigir aos 
cristãos das suas comunidades – a cura do 
pecado passa por duas etapas: a primeira é 
a tomada de consciência do mal cometido, 
ou seja, admitir sem desculpas, ter errado; a 
segunda é a mudança de vida (conversão) 
___________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 4, 2.4.7.9 (R. 7a) 

  
Monição:  
 

Que sempre brilhe sobre nós a luz serena do rosto 

glorioso de Jesus e então gozaremos a cada instante 
da sua paz e felicidade.  
  

Refrão: ERGUEI, SENHOR, SOBRE NÓS  

A LUZ DO VOSSO ROSTO. 

   
  

Escutai-me quando Vos invoco, 
Ó Deu, meu defensor. 

Vós que na tribulação me pusestes a salvo, 
por piedade ouvi a minha oração. 
  
Sabei que o Senhor me fez maravilhas. 

Ele me ouve quando eu O chamo. 
  
Há quem diga: «quem nos dará a felicidade?» 
Fazei brilhar sobre nós a luz do Vosso rosto! 

  
Em paz me deito e adormeço. 
Só Vós, Senhor, me fazeis viver tranquilo. 

_______________________________________ 

2.ª Leitura (1 Jo 2, 1-5a) 

 

Monição:  
 

Escutemos os apelos do Apóstolo S. João, que 
como ninguém experimentou o que é o amor de Deus. 
 

Leitura: 
 

Leitura da Primeira epístola de São João 
 

Meus filhos, 1escrevo-vos isto, para que não 
pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos Jesus 

Cristo, o Justo, como advogado junto do Pai. 2Ele é a 
vítima de propiciação pelos nossos pecados, e não só 
pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. 3E 
nós sabemos que O conhecemos, se guardamos os 

seus mandamentos. 4Aquele que diz conhecê-l’O e não 
guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade 
não está nele. 5aMas se alguém guardar a sua palavra, 
nesse o amor de Deus é perfeito. 

 
Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos leitores: 
 

Nesta 2.ª leitura em relação à 1.ª, o tom é 
mais íntimo e cordial; atenção à palavra 
"propiciação" e eventualmente a mais uma ou 
outra.. 

 
 
     

Comentário: 
 

Um dos erros teológicos que se tinha 
difundido nas comunidades de João, era um 
optimismo absurdo, uma superficialidade 
insensata no campo moral. Alguns 
discípulos consideravam – por exemplo – 
que a sabedoria espiritual que tinham 
adquirido e a iluminação que tinham 
recebido, os tornassem imunes (isentos) a 
qualquer pecado. 
      Mas João desmente-os e denuncia com 
severidade a sua perigosa ilusão. Diz ele: 
«Se dizemos que não temos pecado, 
enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade 
não está em nós. Mas se confessamos os 
nossos pecados, Deus é fiel e justo para 
nos perdoar os pecados e nos purificar de 
toda a iniquidade (maldade). Portanto, se 
dizemos que não somos pecadores, 
fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não 
está em nós» (1 Jo 1,8-10). 

Ora, o cristão está consciente da sua 
própria fragilidade e reconhece que mesmo 
depois de ter sido perdoado, permanece 
fraco e continua a pecar. Todavia, tem uma 
boa notícia: mesmo se peca, tem junto do 
Pai, um advogado, Jesus Cristo, o Justo; 
então já não deve temer, com a certeza de 
que a salvação não ficará reservada ao 
pequeno grupo de crentes, mas chegará a 
todos (v.2).  
      A segunda parte da leitura (v. 3-5) é 
dirigida a quem afirma ter conhecido Cristo, 
mas não pratica os seus mandamentos. A fé 
– diz João – não pode ser desligada da 
vida; somente quem «guardar a sua 
palavra, nesse, o amor de Deus é perfeito» 
(v. 5). Quem se limita a professar por 
palavras a própria adesão a Cristo, mas não 
tem uma vida conforme ao Evangelho, é 
mentiroso e põe-se fora do projecto de 
salvação (v. 4). Isto não significa que irá ao 
encontro da perdição eterna: uma tal 
interpretação estaria em contradição com o 
que se acabou de dizer. É antes um convite 
insistente a dar-se conta que quem se 
afasta do Senhor e dos seus caminhos 
afasta-se da nascente do amor, da alegria e 
da vida. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Lc 24, 32) 

 

Monição:  
 

Aclamemos a Palavra de Deus e deixemos que 

também a nós Jesus nos abra o entendimento para 
compreendermos as Escrituras.  

 

Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 

 

Senhor Jesus, abri-nos as Escrituras, 
falai-nos e inflamai o nosso coração. 
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Evangelho (Lc 24, 35-48) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 35os discípulos de Emaús 
contaram o que tinha acontecido no caminho e como 
tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. 36Enquanto 
diziam isto, Jesus apresentou-Se no meio deles e 

disse-lhes: «A paz esteja convosco». 37Espantados e 
cheios de medo, julgavam ver um espírito. 38Disse-lhes 
Jesus: «Porque estais perturbados e porque se 
levantam esses pensamentos nos vossos corações? 
39Vede as minhas mãos e os meus pés: sou Eu 
mesmo; tocai-Me e vede: um espírito não tem carne 
nem ossos, como vedes que Eu tenho». 40Dito isto, 
mostrou-lhes as mãos e os pés. 41E como eles, na sua 

alegria e admiração, não queriam ainda acreditar, 
perguntou-lhes: «Tendes aí alguma coisa para 
comer?» 42Deram-Lhe uma posta de peixe assado, 
43que Ele tomou e começou a comer diante deles. 
44Depois disse-lhes: «Foram estas as palavras que vos 
dirigi, quando ainda estava convosco: ‘Tem de se 
cumprir tudo o que está escrito a meu respeito na Lei 
de Moisés, nos Profetas e nos Salmos’». 45Abriu-lhes 

então o entendimento para compreenderem as 
Escrituras 46e disse-lhes: «Assim está escrito que o 
Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao 
terceiro dia, 47e que havia de ser pregado em seu nome 

o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as 
nações, começando por Jerusalém. 48Vós sois as 
testemunhas de todas estas coisas». 

 

Palavra da Salvação. 
____________________________________________ 

Oração Universal 
 
1 –   Pelos que encontram Jesus Cristo nas Escrituras, 

pelos que O reconhecem ao partir do pão 

e por aqueles a quem Ele perdoa os pecados, 
oremos ao Senhor. 

 
2 –   Pelos que trabalham pela paz e pela justiça, 

pelos que exercem responsabilidades maiores 
e pelos povos do mundo inteiro e seus governos, 
oremos ao Senhor. 

 

3 –   Pelas vítimas das injustiças deste mundo, 
pelos inocentes perseguidos e condenados 
e por aqueles de quem Jesus Se fez igual, 
oremos ao Senhor. 

 
4 –   Pelos que não ousam crer na Ressurreição de         
       Jesus, 

pelos que por vergonha negam o Santo e o Justo 

e pelos que agem contra Ele por ignorância, 
oremos ao Senhor. 

 
5 –   Por todos nós aqui presentes neste dia, 

pelos que celebraram connosco a santa Páscoa 
e pelos que esperam celebrá-la na glória eterna, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 21 – S. Anselmo(Bispo e Doutor da Igreja);  
Dia 23 – S.Jorge (Mártir) 

                  S.Adalberto (Bispo e Mártir)   
D   Dia 24 – S. Fiel de Sigmaringa (Presbítero e        

                                                                         Mártir);  
Dia 25 – S.Marcos (Evangelista) 

 

quando parece ao coração humano 
desprovida de sentido ou de horizonte, 
como no caso do sacrifício do seu próprio 
filho, Isaac. Abraão é apresentado no 
capítulo 12 do livro do Génesis, e nesses 
primeiros capítulos de narração a relação 
dele com Deus acontece sempre nestes 
moldes: Deus dirige a Palavra a Abraão, 
que escuta; Deus dá-lhe uma missão; Deus 
faz-lhe uma promessa, isto é, explica o 
sentido da missão; e depois, Abraão… e 
depois, Abraão, nunca diz nada! Faz. Não 
pergunta, não resmunga, não manda 
esperar, não pede alternativas, não põe 
condições… Faz! (Gn 12, 1-4). Por isso, 
Paulo viria a apresentar aos cristãos da 
comunidade de Roma Abraão como modelo 
de fé, por ter acreditado para além de todas 
as razões e “ter esperado mesmo contra 
toda a esperança”! (Rom 4, 18) 
____________________________________________ 

25 de Abril 
 

Já lá vão 41 anos! 
25 de Abril de 1974. De madrugada,  

militares do MFA (Movimento das Forças 
Armadas) ocuparam os estúdios do Rádio 
Clube Português e, através da rádio, 
explicaram à população que pretendiam que 
o País fosse de novo uma democracia, com 
eleições e liberdades de toda a ordem. E 
punham no ar músicas de que a ditadura 
não gostava, como Grândola Vila Morena, 
de José Afonso.  

Ao mesmo tempo, uma coluna militar 
com tanques, comandada pelo capitão 
Salgueiro Maia, saiu da Escola Prática de 
Cavalaria, em Santarém, e marchou para 
Lisboa. Na capital, tomou posições junto 
dos ministérios e depois cercou o quartel da 
GNR do Carmo, onde se tinha refugiado 
Marcelo Caetano, o sucessor de Salazar à 
frente da ditadura.  

Durante o dia, a população de Lisboa 
foi-se juntando aos militares. E o que era 
um golpe de Estado transformou-se numa 
verdadeira revolução. A certa altura, uma 
vendedora de flores começou a distribuir 
cravos. Os soldados enfiavam o pé do seu 
cravo no cano da espingarda e os civis 
punham a flor ao peito. Por isso se falava de 
Revolução dos Cravos. Foram dados alguns 
tiros para o ar, mas ninguém morreu nem foi 
ferido. 

Ao fim da tarde, Marcelo Caetano 
rendeu-se e entregou o poder ao general 
Spínola, que, embora não pertencesse ao 
MFA, não pensava  da mesma maneira que 
o governo acerca  das colónias ultramarinas  

Um ano depois, a 25 de Abril de 1975, 
os portugueses votaram pela primeira vez 
em liberdade desde há muitas décadas.  

 

Ler mais: http://visao.sapo.pt/25-

de-abril-o-dia-da-

liberdade=f599251#ixzz3VcsKV

9gt 
 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

17  –  Uma Aliança que nos põe  
         em caminho 
 

 

Quatro dos cinco livros do Pentateuco 
são “escritos e lidos a andar”, acompa-
nhando o povo pelo deserto. O Homem, 
segundo a espiritualidade do Pentateuco, é 
um permanente itinerante, um peregrino. 

Para onde? Para onde Deus quiser! É 
esta a verdade que repousa serenamente 
na caminhada do êxodo: Deus encontrou-     
-nos, amou-nos, desinstalou-nos e pôs-nos 
a caminho em direcção à Sua Promessa; 
nesta caminhada, Ele nunca nos abando-
nou, mas sempre Se manifestou presente 
nas Suas maravilhas, na Sua Aliança, no 
Seu perdão, na Sua esperança… 

Quando Deus está connosco, a vida 
torna-se caminho. Caminho em direcção ao 
que Ele nos promete… E, nesta história, na 
do povo e na nossa, o Fiel é sempre Ele! 
Por isso, caminhamos na confiança de o 
chão não nos falhar, caminhamos na 
certeza de que não nos espera uma 
ilusão… e, acima de tudo, caminhamos na 
certeza de que Deus não desiste de nós, 
mesmo quando o cansaço ou o calor estéril 
do deserto nos fizer pensar em abrandar os 
passos e parar de sonhar… 

À pergunta “Preferes viver tranquilo ou 
viver feliz?”, infelizmente, muitos responde-
riam “Tranquilo!”, certamente porque con-
fundem facilidade com felicidade. Esta é 
tantas vezes a tentação… Foi a do povo, no 
deserto, quando a caminhada deixou de ser 
um mar de rosas e deixou de ter o brilho 
entusiasmado do princípio: “Para quê é que 
viemos para aqui?! Mais valia termos ficado 
no Egipto! Ao menos, lá, tínhamos carne, 
peixe, cebolas, alhos… Viemos para aqui 
para passar fome e morrer!...” (Ex 16, 1-3;  
Nm 11, 5-6) 

Ser feliz é viver a caminho. Ser fiel ao 
Deus da Aliança, ontem como hoje, é 
recusar-se a viver sentado ao borralho, 
libertar-se de todas as situações que 
escravizam o nosso coração, afastar-se 
corajosamente do Egipto que a todos nos 
quer agarrar por dentro e fazer o caminho 
da libertação, da escuta e da fidelidade ao 
Deus da Aliança no deserto do coração. 

No início da Bíblia, duas personagens 
têm importância fundamental como imagem 
desta atitude de escuta e acolhimento de 
Deus que desinstala e põe a caminho: 

Abraão e Moisés. Abraão é o modelo 
dos crentes na atitude de escuta e 
obediência dócil à Palavra de Deus, mesmo 
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