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sem ficar “superado”. 
Quem  atribui  à crise os seus fracassos 

e misérias, despreza o seu próprio talento e 
valoriza mais os problemas que as 
soluções. A verdadeira crise é a da 
incompetência. O grande mal das pessoas e 
dos países e quererem encontrar saídas e 
soluções fáceis. Sem crise não há desafios, 
sem desafios, a vida é uma rotina, uma 
lenta agonia. 

Sem crise não há mérito. É na crise que 
se vê o melhor de cada um. Falar de crise é 
promovê-la, calar-se sobre ela é exaltar o 
conformismo. Em vez disso, trabalhemos 
duro. Acabemos de uma vez com a única 
crise ameaçadora, que é a tragédia de não 
querer lutar para superá-la. 

 
                                            (Albert Einstein) 

____________________________________________ 

Ressurreição 
Pode alguém ser cristão sem crer 

na ressurreição? 
 

Não, não pode. Mas São Paulo da-nos a 
resposta «Se Cristo não ressuscitou, então 
a nossa pregação é inútil e também é inútil 
a vossa fé.» (1 Cor 15, 14). 

Mas como chegaram os discípulos 
à fé na ressurreição de Jesus? 

 
Os discípulos, que antes tinham perdido 

a esperança, chegaram à fé na ressurreição 
de Jesus porque, de diferentes formas, O 
viram após a Sua morte e falaram com Ele. 
Tiveram, portanto, a experiência de que Ele 
estava vivo. 

Os acontecimentos pascais que tiveram 
lugar em Jerusalém por volta do ano 30 não 
são uma história inventada. Impressionados 
pela morte de Jesus e pela derrota da sua 
causa comum («Nós esperávamos que 
fosse Ele quem havia de libertar Israel», Lc 

24,21), os discípulos fugiram ou barricaram- 

-se atrás de portas trancadas. Só o encontro 
com Cristo ressuscitadoos libertou do seu 
entorpecimento e os encheu com o Espírito 
e com a fé de que Jesus Cristo é o Senhor 
da vida e da morte. 

 

(YOUCAT - Catecismo Jovem  
         da Igreja Católica, n.º 104 e 105) 

____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Vaticano e o seu dinheiro) 
 

Fala-se sempre do ouro do Vaticano, 
mas isso é um museu. O balanço do 
Vaticano é publicado, e é sempre deficitário: 
o que entra em donativos ou vem das visitas 
aos museus vai para leprosarias, para 
escolas, para comunidades. 

 

                           (Sobre o Céu e a Terra, 2010) 
____________________________________________ 

Como és tu? 
 

Há pessoas que são como os Objectos 
perdidos: andam sempre à procura de 
alguém que os encontre. 
____________________________________________ 

Visita-nos em: 
www.paroquiascesf.com 

____________________________________________ 

H u m o r 
 

Dois amigos que não se viam há anos, 
encontram-se. Um deles ia com a mulher. O 
outro, espantado, pergunta em voz baixa: 

– Como casaste com uma mulher tão 
gorda, tão feia, zarolha e meio idiota? 

– Podes falar alto, que ela é surda... 
____________________________________________ 
 

Evolução da crise: 
No início existem as dificuldades do crescimento; 
Depois vem o crescimento das dificuldades. 
 

 

De Parabéns 
 

      Esta semana estão de parabéns pelos 
seus aniversários natalícios, os seguintes 
leitores: 

– Simão Morais (da Paróquia de 
Figueiró), Terça-feira, dia 7 de Abril; 

– Maria Guiomar (da Paróquia de 
Carvalhosa), Quinta-feira, dia 9 de Abril. 

À Guiomar e ao Simão, o Jornal do 
Leitor deseja-lhes muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Aniversário (Correcção) 

 

Por reparo de uma leitora atenta, o 
Jornal do Leitor vem corrigir um lapso, 
porquanto, no Jornal n.º 322 publicou na 
coluna “De Parabéns” o aniversário da 
leitora de São Pedro de Sanfins de Ferreira, 
Brazinda Fernandes, para o dia 7 de 
Fevereiro quando, na verdade, se pretendia 
anunciar para 7 de Março.  

O Jornal do Leitor endereça à Brazinda 
um pedido de desculpas e um agradeci-
mento à Paulinha (Sacristã de Carvalhosa), 
por nos ter alertado para esta gralha, 
mostrando também ela ser uma leitora 
atenta deste Jornal. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Envia um cartão de agradecimento a 
alguém que tenha tido influência significa-
tiva na tua vida. A gratidão é uma benção, 
tanto para quem recebe como para quem 
dá. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

A Fechar 
Sózinho não posso consertar o mundo 

 mas posso fazer sempre alguma coisa. 

Domingo de Páscoa 
     

      Celebramos a festa das festas, a 
Ressurreição gloriosa de Jesus. Ele venceu 
a morte, venceu o pecado. 

Está aqui, como há dois mil anos. E 
quer vir ao nosso coração purificado pela 
penitência quaresmal e pelo sacramento do 
perdão que deu à Sua Igreja precisamente 
em dia de Páscoa.  

Abramos os olhos da fé para O 
reconhecer, receber e acolher com alegria, 
não só em nossas casas com a visita 
pascal, mas sobretudo, no nosso coração. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

Testemunha, é quem viu o Senhor. 
      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 anun-
ciamos» (1 Jo 1, 1.3). Uma experiência 
invejável, mas que não se pode repetir. 
Todavia, para ser «testemunhas» de Cristo, 
não é indispensável ter caminhado com 
Jesus de Nazaré pelas estradas da 
Palestina. 

Paulo – que também não conheceu pes-
soalmente Jesus – é constituído testemunha 
das coisas que viu (Act 26,16) e recebe do 
Senhor esta incumbência (obrigação): 
«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 projectos que fazemos, quando 
compramos, vendemos, dialogamos, dividi-
mos uma herança, quando escolhemos ter 
outro filho..., ou consideramos 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, vere-
mos o Senhor. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura 

(Act 10, 34a,37-43) 
 

Monição:  
 

S. Pedro, em casa do centurião Cornélio, 
proclama a ressurreição de Jesus. Ele e os apóstolos e 

muitas outras pessoas foram testemunhas fiéis e 
comprovadas dessa ressurreição. 
 

 Leitura: 
 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 
 

Naqueles dias, 34aPedro tomou a palavra e disse: 
37«Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a 
começar pela Galileia, depois do baptismo que João 
pregou: 38Deus ungiu com a força do Espírito Santo a 

Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e 
curando a todos os que eram oprimidos pelo Demónio, 
porque Deus estava com Ele. 39Nós somos 
testemunhas de tudo o que Ele fez no país dos judeus 

e em Jerusalém; e eles mataram-n’O, suspendendo-O 
na cruz. 40Deus ressuscitou-O ao terceiro dia e 
permitiu-Lhe manifestar-Se, 41não a todo o povo, mas 
às testemunhas de antemão designadas por Deus, a 

nós que comemos e bebemos com Ele, depois de ter 
ressuscitado dos mortos. 42Jesus mandou-nos pregar 
ao povo e 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. 
 

Recomendações: 
 

Toma atenção às frases longas nesta leitura 
que exigem um treino mais apurado da 
respiração e da pontuação. De resto, trata-se de 
uma leitura relativamente fácil e que não 
apresenta palavras propriamente difíceis de 
pronunciar. 

 

Comentário: 
 

Esta leitura é retirada do quinto dos oito 
discursos pronunciados por Pedro nos 
Actos 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 Baptismo. 
      É precioso este trecho porque, em 
síntese, apresenta a pregação feita nas 
primeiras comunidades cristãs. Pondo-a na 
boca de Pedro, 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 (v. 37-38). É 
indicado o lugar e o tempo em que esta sua 
actividade teve início: tudo começou na 
Galileia depois do baptismo 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, 
verificáveis, 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 
suspendendo-o  numa cruz  (v. 39). 
     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 
fundamental da nossa fé (v. 40). 

Por fim é indicada a missão dos 

discípulos:  eles  são  testemunhas  destes 
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factos (v. 39.41)  e são enviados a anunciar 
e testemunhar que Jesus foi constituído  juiz  
dos  vivos  e  dos  mortos (v. 42). 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 anima-nos a louvar 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 (Col 3, 1-4) 

(Missa da manhã) 
 

 

Monição:  
 

A ressurreição de Jesus não garante apenas a 
eficácia da redenção que Ele operou. Ela actua em nós 

pelo baptismo que recebemos. Ressuscitámos com 
Cristo e com Ele vivemos a vida nova da graça. 

  

 

 

 
 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Colossenses 

 
Irmãos: 1Se ressuscitastes com Cristo, aspirai às 

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

 
Palavra do Senhor. 
 

Recomendações: 
 

Nunca é de mais lembrar para que tenhas  o 
cuidado de ler devagar e entoar as frases com 
devido relevo, evitando a recitação monocórdica. 
A leitura deve ser “musicada”. 
 

2.ª Leitura (1 Cor 5, 6b-8) 

(Missa da tarde) 

 

Monição:  
 

A ressurreição de Cristo, nosso Cordeiro pascal, 
convida-nos a uma vida nova que teremos de 

comunicar aos outros, como fermento de novidade no 
mundo. 
 

Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola do Apóstolo São 
Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 6bNão sabeis que um pouco de fermento 

leveda toda a massa? 7Purificai-vos do velho fermento, 
para serdes uma nova massa, visto que sois pães 
ázimos. Cristo, o nosso cordeiro pascal, foi imolado. 
8Celebremos a festa, não com fermento velho nem com 

fermento de malícia, mas com os pães ázimos da 
pureza e da verdade. 
 

Palavra do Senhor. 

 

Recomendações: 
 

Presta atenção à interrogação da 1.ª frase, 
interrogação que começa logo a fazer-se perceber no 

início da mesma. Presta também atenção à palavra 
“leveda” que deve ser pronunciada (levéda). Atenção 
ainda à palavra “ázimos” (respeitar o acento). 

 

Comentário  –  Leitura aos Colossenses  

                             (Missa da manhã) 

 
Escrevendo aos cristãos de Colossos, 

Paulo recorda-lhes que, no dia do Baptismo, 
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, tais como: Por que vivo e por que 
morro? De onde venho e para onde vou?... 
Ora, 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  (v.2). 

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. 
 
Comentário  –  Leitura aos Coríntios  

                             (Missa da tarde) 

 
Parece haver aqui (v. 6b) uma referên-

cia ao incestuoso de que acaba de falar (v. 
1-5): um mau exemplo é um mau fermento.  
Mas S. Paulo faz imediatamente uma 
aplicação mais vasta da ideia de mau 
fermento, e isto talvez pela proximidade 
da festa da Páscoa, que já então, pelo ano 
55, os cristãos celebravam em Corinto como 
festa  da  Ressurreição do Senhor, segundo 
o que se lê no v. 8: «celebremos pois a 
festa». Na exortação do Apóstolo há uma 
alusão ao costume judeu, que ainda hoje se 
conserva, de limpar escrupulosamente as 
casas de todo o fermento e pão fermentado 
durante os sete dias que duravam as festas 
pascai 

Nós os cristãos, para celebrarmos a 
Páscoa –  «Cristo, nosso Cordeiro pascal»  
(v. 7) – temos que o fazer sem o fermento (o 
princípio corruptor) da malícia e da perversi-
dade, mas «com os pães ázimos da pureza 
e da verdade»,  isto é, da  sinceridade de 
vida. Poderia haver, nesta referência a 
Cristo como «cordeiro imolado», uma 
alusão à própria celebração da Eucaristia. 
____________________________________________ 

Sequência Pascal 

 
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. 
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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: 
 

S. João conta-nos a sua ida ao sepulcro no dia de 
Páscoa. Testemunha o túmulo vazio e os sinais que 
comprovam a ressurreição do Senhor e fala-nos da sua 
fé.  

 

Refrão:     ALELUIA! ALELUIA! 

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

____________________________________________ 

Evangelho (Jo 20, 1-9) 

(Missa da manhã) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João 
 

1No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi 

de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a 
pedra retirada do sepulcro. 2Correu então e foi ter com 
Simão Pedro e com o discípulo predilecto de Jesus e 
disse-lhes: «Levaram o Senhor do sepulcro e não 

sabemos onde O puseram». 3Pedro partiu com o outro 
discípulo e foram ambos ao sepulcro. 4Corriam os dois 
juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo 
mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao 

sepulcro. 5Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, 
mas não entrou. 6Entretanto, chegou também Simão 
Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro e viu as 
ligaduras no chão 7e o sudário que tinha estado sobre a 

cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado 
à parte. 8Entrou também o outro discípulo que chegara 
primeiro ao sepulcro: viu e acreditou. 9Na verdade, 
ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a 

qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. 
 

Palavra da Salvação. 
 

Evangelho (Lc 24, 13-35) 

(Missa da tarde) 
 
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 Jerusalém. 14Conversavam entre si sobre 
tudo o que tinha sucedido. 15Enquanto falavam e 
discutiam, Jesus aproximou-Se deles e pôs-Se com 
eles a caminho. 16Mas os seus olhos estavam 

impedidos de O reconhecerem. 17Ele perguntou-lhes: 
«Que palavras são essas que trocais entre vós pelo ca- 

 Gotas de Orvalho 
 

Lê mais! Aproveita o teu tempo. Não 
deixes que a ociosidade alimente pensa-
mentos negativos, porque estarias a perder 
um tempo precioso que não voltará mais. Lê 
mais! A boa leitura alimenta o cérebro e 
controla as emoções. O livro é um amigo 
discreto que não se impõe a ninguém, e só 
fala connosco quando temos vontade de 
conversar com ele. 

Lê mais e faz do livro o teu melhor 
amigo. 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

15 – Os primeiros cinco Livros da Bíblia 
 
LIVRO DOS NÚMEROS 

 
 

O livro recebeu este nome por começar 
com o recenseamento do povo e por estar 
depois fortemente marcado por narrações 
de listagens genealógicas longuíssimas, 
como sinal de como o povo crescia e se 
organizava. No fundo, a nível histórico, é a 
continuação do livro do Êxodo desde o 
monte Sinai até quase à Terra Prometida.  

Este desenrolar da caminhada tinha 
sido interrompido com o aparecimento do 
livro do Levítico, e agora o livro dos 
Números continua a viagem a partir do 
monte Sinai, onde o Êxodo nos tinha 
deixado. É um livro que mistura permanen-
temente narração histórica com legislação. 
A narração tem a ver com as surpresas da 
caminhada, as fidelidades, infidelidades e 
arrependimentos.  

A legislação aparece na linha da 
organização social do povo e do 
arrependimento à Aliança que conduz à 
expiação para reatar a relação de fidelidade 
com o Deus que é Fiel. 
____________________________________________     

  A  Crise 
 

Não são economistas dos nossos dias 
que escrevem isto.. Foi um homem do 
século passado: Albert Einstein. 

Não pretendamos que as coisas 
mudem, se fazemos sempre o mesmo. A 
crise é a melhor benção que pode acontecer 
às pessoas e aos países, porque a crise 
traz progressos. A criatividade nasce da 
angústia, como o dia nasce da noite escura. 
É na crise que nascem as invenções, os 
descobrimentos e as grandes estratégias. 
Quem supera a crise supera-se a si mesmo 

 

minho?» 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 respeito. 28Ao chegarem perto da povoação 
para onde iam, Jesus fez menção de seguir para 
diante. 29Mas eles convenceram-n’O a ficar, dizendo: 
«Ficai connosco, porque o dia está a terminar e vem 

caindo a noite». Jesus entrou e ficou com eles. 30E 
quando Se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, 
partiu-o e entregou-lho. 31Nesse momento abriram-se-
lhes os olhos e reconheceram-n’O. Mas Ele 

desapareceu da sua presença. 32Disseram então um 
para o outro: «Não ardia cá dentro o nosso coração, 
quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as 
Escrituras?» 33Partiram imediatamente de regresso a 

Jerusalém e encontraram reunidos os Onze e os que 
estavam com eles, 34que diziam: «Na verdade, o 
Senhor ressuscitou e apareceu a Simão». 35E eles 
contaram o que tinha acontecido no caminho e como O 

tinham reconhecido ao partir o pão. 
 

 Palavra da Salvação. 
____________________________________________ 

Oração Universal 
 

1 –  Para que o Senhor ressuscitado, 
que apareceu aos seus discípulos, 
faça da Igreja testemunha da esperança, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Para que o Senhor ressuscitado, 

que inaugurou na terra um novo reino, 
faça progredir a justiça entre as nações, 

oremos, irmãos. 
 
3 –  Para que o Senhor Jesus Cristo, homem novo, 

renove em cada um dos seus discípulos 

o gosto de procurar os bens do alto, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Para que o Senhor Jesus, Filho de Deus vivo, 

que pela sua ressurreição venceu a morte, 
dê a paz e a vida eterna aos moribundos, 
oremos, irmãos. 

 

5 –  Para que o Senhor Jesus Cristo, Cordeiro imolado, 
que está à direita do Pai a interceder por nós, 
nos dê a graça ds sua Ressurreição, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 
 

De Jesus Ressuscitado, 
o Jornal do Leitor invoca as maiores 

bençãos para os seus leitores. 

Feliz Páscoa 2015 
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