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JORNAL DO LEITOR 

LITÚRGICO 

Tempo Pascal 

Jesus quis aparecer aos Apóstolos no 
domingo de Páscoa e no de Pascoela, 
marcando o ritmo da celebração pascal 
para os discípulos e para os cristãos de 
todos os tempos. 

Alegremo-nos, porque o Senhor 
ressuscitado está sempre no meio de nós 
e deixou connosco o Sacramento da 
Misericórdia.  

 
 

Introdução 

«Felizes os olhos que vêm o que 
estais a ver» – disse um dia Jesus (Lc 10, 
23). Os discípulos que acompanharam o 
Mestre durante toda a vida publica são 
chamados por Lucas testemunhas dos 
acontecimentos que se verificaram entre 
nós (Lc 1, 1-2). É inegável, são felizes 
porque viram. Entre eles está também 
Tomé. 

E, no entanto, esta experiência foi 
apenas a primeira etapa de um caminho 
de empenho, o caminho que os haveria 
de levar à fé. 

Muitos daqueles que, como eles, 
viram, não chegaram a acreditar, basta 
pensar nos «Ai de vós» pronunciados por 
Jesus contra as cidades do Lago que 
assistiram aos sinais que Ele fez e não se 
converteram (Lc 10, 13-15). O ver é causa 
de bem-aventurança, mas não é sufici-
ente. 
      Depois da Páscoa, o Senhor – que já 
não pode ser visto por olhos materiais – 
proclama outra bem-aventurança: «Feli-
zes aqueles que acreditarem sem terem 
visto.» São felizes se, ouvindo, chegam à 
mesma meta, a fé. A estes Pedro dirige 
palavras comoventes: «Sem o terdes 
visto, vós o amais; sem o ver ainda, 
credes nele e vos alegrais com uma ale-
gria indescritível e irradiante» (1 Pd 1, 8). 

É a alegria garantida a quem confia na 
Palavra, não a dos homens, mas a de 
Cristo, contida nas Escrituras e entregue 
à Igreja pelos apóstolos – como nos 
lembra João na conclusão do seu Evan-
gelho. 

Foi difícil acreditar, mesmo para quem 
viu; Felizes de nós que, mesmo sem 
termos visto, acreditamos! 

 
 

«Escreve, pois, as coisas que viste, 
tanto as presentes como as que 
hão-de acontecer depois destas».                                                    

                                     (Ap 1, 19) 
 

Antífona de Entrada 

Como crianças recém-nascidas, 
desejai o leite espiritual, que vos fará 
crescer e progredir no caminho da 
salvação. Aleluia. 

Ou: 

Exultai de alegria, cantai hinos de 
glória. Dai graças a Deus, que vos 
chamou ao reino eterno. Aleluia. 

  
 

1.ª Leitura 

(Act 5, 12-16) 
 

Monição:  
 

O livro dos Actos dos Apóstolos conta-nos 
a vida dos primeiros cristãos de Jerusalém. 
Nesta Leitura vemos como a Igreja crescia 
rapidamente com o exemplo dos discípulos e 
a pregação e milagres dos Apóstolos. 

 Leitura: 
 

 
Leitura dos Actos dos Apóstolos 

 
12Pelas mãos dos Apóstolos reali-

zavam-se muitos milagres e prodígios 
entre o povo. Unidos pelos mesmos 
sentimentos, reuniam-se todos no 
Pórtico de Salomão; 13nenhum dos 
outros se atrevia a juntar-se a eles, 
mas o povo enaltecia-os. 14Cada vez 
mais gente aderia ao Senhor pela fé, 
uma multidão de homens e mulhe-
res, 15de tal maneira que traziam os 
doentes para as ruas e colocavam-nos 
em enxergas e em catres, para que, à 
passagem de Pedro, ao menos a sua 
sombra cobrisse alguns deles. 16Das 
cidades vizinhas de Jerusalém, a 
multidão também acorria, trazendo 
enfermos e atormentados por espíritos 
impuros e todos eram curados. 

 

Palavra do Senhor. 
 

 
Recomendação aos Leitores: 
 

A Leitura não apresenta dificuldades de 
maior. Importa ler pausadamente, sem deixar 
morrer a voz nos pontos finais nem cair na 
toadilha monótona e artificial. Devem ouvir-se 
bem os finais das palavras que é coisa que os 
Leitores dificilmente sabem fazer.  

Atenção às palavras: Pórtico / Salomão 
(não é “Salmão”) / enaltecia-os / aderia (não 
“adria”) / enxergas / catres / acorria (não é 
“corria”) /  e outras. 
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Comentário à 1.ª Leitura: 
 

A Leitura descreve a vida da primeira 
comunidade cristã de Jerusalém. Veja-
mos as suas características, já que estas 
deveriam ser reproduzidas nas nossas 
comunidades de hoje. 

Era antes de mais uma comunidade 
unida: «Unidos pelos mesmos sentimen-
tos, reuniram-se todos no Pórtico de 
Salomão». 

A fé cristã não pode ser vivida em 
solidão, no isolamento dos outros. O 
cristão não é alguém que se entende 
directamente e apenas com Deus. A 
Igreja não é o lugar onde cada fiel, 
individualmente, vai buscar aquilo de que 
precisa para salvar a própria alma. Os 
cristãos constituem uma família, são 
solidários uns com os outros e, de certo 
modo, sentem-se responsáveis por tudo 
aquilo que acontece aos seus irmãos. 
      Hoje, também nós nos reunimos para 
orar, como faziam os primeiros cristãos de 
Jerusalém. Durante a celebração, aperta-
mos a mão, sorrimos uns para os outros, 
unimos as nossas vozes para louvar o 
Senhor, rezamos uns pelos outros. É 
belo, é um sinal daquilo que deveremos 
ser sempre, não só dentro da igreja, mas 
também fora dela. 
      A segunda característica  dos  primei-
ros cristãos: eram pessoas estimadas. «O 
povo enaltecia-os». A vida daqueles que 
tinham abraçado a fé suscitava interesse 
e admiração porque era radicalmente 
diferente da dos outros homens. Não 
agiam para ostentar a própria integridade 
e superioridade moral. Também por este 
motivo quem os observava não ficava 
irritado, perturbado por esta vida singular, 
mas era encorajado a imitá-la. 

A terceira característica é a forte 
atração que a comunidade primitiva exer-
cia em todos: «Cada vez mais gente 
aderia ao Senhor pela fé, uma multidão de 
homens e mulheres». 
      O que impelia assim tantas pessoas a 
tornarem-se discípulas de Cristo? Escla-
rece-o a segunda parte da leitura: «De tal 
maneira que traziam os doentes para as 
ruas e colocavam-nos em enxergas e em 
catres... e os atormentados por espíritos 
impuros e todos eram curados.» Note-se 
que não se trata de prodígios curiosos e 
esquisitos; são bem diferentes daqueles 
outros atribuídos aos feiticeiros, aos 
magos dos dias de hoje. Os gestos que 
fazem os apóstolos são os mesmos que 
fez Jesus, são as obras a favor do 
homem: a cura dos doentes, a salvação 
de quem está oprimido pelo mal ou vive 

num estado de infelicidade. Esta é a prova 
de que Jesus está vivo e comunicou aos 
discípulos a sua mesma força restabele-
cedora. 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 117 (118), 2-4.22-24.25-27a (R. 1) 

 
Monição:  

 

Aclamemos o Senhor pela sua bondade: 
Ele fez brilhar sobre nós a sua luz.  

 

Refrão:  
 

Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, 
porque é eterna a sua misericórdia. 

 

Ou:  
 

Aclamai o Senhor, porque Ele é bom: 
o seu amor é para sempre. 

 

Ou:     Aleluia. 
 

Diga a casa de Israel: 
é eterna a sua misericórdia. 
Diga a casa de Aarão: 
é eterna a sua misericórdia. 
Digam os que temem o Senhor: 
é eterna a sua misericórdia. 
 

A mão do Senhor fez prodígios, 
a mão do Senhor foi magnífica. 
Não morrerei, mas hei-de viver, 
para anunciar as obras do Senhor. 
Com dureza me castigou o Senhor, 
mas não me deixou morrer. 
 

A pedra que os construtores rejeitaram 
tornou-se pedra angular. 
Tudo isto veio do Senhor: 
é admirável aos nossos olhos. 
Este é o dia que o Senhor fez: 
exultemos e cantemos de alegria. 
 

Senhor, salvai os vossos servos, 
Senhor, dai-nos a vitória. 
Bendito o que vem em nome do Senhor, 
da casa do Senhor nós vos bendizemos. 
O Senhor é Deus 
e fez brilhar sobre nós a sua luz. 
 

 

2.ª Leitura 
(Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19) 
 
 

Monição:  

 
São João apresenta-nos Jesus Cristo 

como «Alguém semelhante a um Filho de 
homem», o «Primeiro e o Último», o Senhor do 
Universo, «Aquele que vive» para nunca mais 
morrer. 

 

Leitura: 
 

 

Leitura do Livro do Apocalipse 
 

9Eu, João, vosso irmão e compa-
nheiro nas tribulações, na realeza e na 
perseverança em Jesus, estava na ilha 
de Patmos, por causa da palavra de 
Deus e do testemunho de Jesus. 10No 
dia do Senhor fui movido pelo Espírito 
e ouvi atrás de mim uma voz forte, 
semelhante à da trombeta, que dizia: 
11b«Escreve num livro o que vês e 
envia-o às sete Igrejas». 12Voltei-me 
para ver de quem era a voz que me 
falava; ao voltar-me, vi sete cande-
labros de ouro 13e, no meio dos 
candelabros, alguém semelhante a um 
filho do homem, vestido com uma 
longa túnica e cingido no peito com um 
cinto de ouro. 17Quando o vi, caí a seus 
pés como morto. Mas ele poisou a mão 
direita sobre mim e disse-me: «Não 
temas. Eu sou o Primeiro e o Último, 
18o que vive. Estive morto, mas eis-Me 
vivo pelos séculos dos séculos e tenho 
as chaves da morte e da morada dos 
mortos. 19Escreve, pois, as coisas que 
viste, tanto as presentes como as que 
hão-de acontecer depois destas». 

 

Palavra do Senhor. 
 

 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta 2.ª Leitura requer o respeito das 
vozes. Sobre isto, já aqui escrevemos várias 
vezes. A melhor forma é sempre fazer 
anteceder uma voz de uma pausa suficien-
temente larga (por ex., antes de Escreve… 
Não temas…). Um bom leitor deve amar a 
palavra não apenas porque contém uma ideia, 
em si mesma, mas pelo seu ritmo, pela sua 
sonoridade. 

Atenção a expressões de valor, como: "o 
que vive", "estive morto", "eis-me vivo", etc.  

Atenção também a palavras, como: 
tribulações / perseverança / Patmos / 
candelabros / cingido / e outras. 

 

Comentário à 2.ª Leitura: 
 

A Leitura apresenta-nos a visão com 
que se abre o livro do Apocalipse. O autor 
– que se identifica como João – diz 
encontrar-se em Patmos, uma ilha do mar 
Egeu. Foi deportado para lá por causa da 
sua fé em Cristo, provavelmente por 
causa da sua recusa em prestar culto ao 
imperador. 
      Os tempos são difíceis. Estamos nos 
anos em que em Roma reina Domiciano, 
um megalómano (virado para as grande- 
_________________________________________  
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 zas) que encheu o império com as suas 
estátuas que seguindo o exemplo de Júlio 
César e de Augusto deu o seu nome a um 
mês do ano e chamou Domício o mês de 
Outubro em que nasceu, que mandou 
levantar por toda a parte templos em sua 
honra, que decretou que cada circular 
emanada em seu nome começasse com 
as palavras: «Domiciano, o nosso senhor 
e o nosso deus ordena que...etc.» 
      Esta pretensão do imperador em ser 
adorado como um deus suscita conflitos 
de consciência nos cristãos da Ásia 
Menor; muitos deles recusam-se e por 
este motivo sofrem vexames e abusos. 
Para os encorajar a permanecerem firmes 
na fé, o autor do Apocalipse escreve a sua 
visão e utiliza imagens que, para serem 
entendidas, necessitam de uma expli-
cação. 

João vê um filho de homem no meio 
de sete candelabros; tem uma túnica que 
lhe chega aos pés e está cingido por um 
cinto de ouro. 

O filho do homem é o Senhor 
ressuscitado. A longa túnica – que era o 
uniforme dos sacerdotes do templo – 
indica que Jesus agora é o único 
sacerdote. O cinto de ouro era o símbolo 
da realeza. Jesus, portanto, é indicado 
como o único rei. Os sete candelabros 
representam o conjunto das comunidades 
cristãs (o número sete indica a totalidade). 
É preciso lembrar ainda que, no Oriente, 
durante as cerimónias em honra do 
imperador, era costume prostrar-se diante 
de uma sua imagem, colocada no meio de 
candelabros. 

O sentido desta cena grandiosa é o 
seguinte: o Senhor ressuscitado, não o 
imperador, é quem está no centro da 
adoração de todas as comunidades 
cristãs. É Ele o rei que as conduz e gover-
na com a sua palavra; é Ele o sacerdote 
que, doando a própria vida, oferece o 
único sacrifício agradável a Deus. 

O autor do Apocalipse dirige a todas 
as comunidades cristãs o convite para 
que façam um exame de consciência e se 
perguntem quem colocam no centro dos 
seus encontros no dia do Senhor: é o 
Ressuscitado e a sua Palavra ou são 
outras pessoas e outras palavras? Quer 
que se questionem sobre a quem prestam 
culto, a que rei obedecem: a Cristo ou ao 
opressor de serviço? 
 

 

Tomé respondeu-Lhe: «Meu Senhor e 
meu Deus!» Disse-lhe Jesus: «Porque 
Me viste acreditaste: felizes os que 
acreditam sem terem visto». (Jo 20, 28-29) 

Aclamação ao Evangelho 

(Jo 20, 29) 

 
Monição:  
 

Aclamemos a Cristo ressuscitado que 
está no meio de nós, tal como esteve no meio 
dos Apóstolos, no Cenáculo, em Jerusalém. 
Façamos nosso o ato de fé do Apóstolo 
incrédulo: «Meu Senhor e meu Deus!». 

 
Refrão:    ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! 

 
Disse o Senhor a Tomé:  
«Porque Me viste, acreditaste; 
felizes os que acreditam sem terem visto». 

 
 

Evangelho  (Jo 20, 19-31) 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São João 

 
19Na tarde daquele dia, o primeiro da 

semana, estando fechadas as portas da 
casa onde os discípulos se encontravam, 
com medo dos judeus, veio Jesus, 
colocou-Se no meio deles e disse-lhes: «A 
paz esteja convosco». 20Dito isto, mostrou-
lhes as mãos e o lado. Os discípulos 
ficaram cheios de alegria ao verem o 
Senhor. 21Jesus disse-lhes de novo: «A paz 
esteja convosco. Assim como o Pai Me 
enviou, também Eu vos envio a vós». 22Dito 
isto, soprou sobre eles e disse-lhes: 
«Recebei o Espírito Santo: 23àqueles a 
quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão 
perdoados; e àqueles a quem os retiverdes 
serão retidos». 24Tomé, um dos Doze, 
chamado Dídimo, não estava com eles 
quando veio Jesus. 25Disseram-lhe os 
outros discípulos: «Vimos o Senhor». Mas 
ele respondeu-lhes: «Se não vir nas suas 
mãos o sinal dos cravos, se não meter o 
dedo no lugar dos cravos e a mão no seu 
lado, não acreditarei». 26Oito dias depois, 
estavam os discípulos outra vez em casa e 
Tomé com eles. Veio Jesus, estando as 
portas fechadas, apresentou-Se no meio 
deles e disse: «A paz esteja convosco». 
27Depois disse a Tomé: «Põe aqui o teu 
dedo e vê as minhas mãos; aproxima a tua 
mão e mete-a no meu lado; e não sejas 
incrédulo, mas crente». 28Tomé respondeu-
Lhe: «Meu Senhor e meu Deus!» 29Disse-
lhe Jesus: «Porque Me viste acreditaste: 
felizes os que acreditam sem terem visto». 
30Muitos outros milagres fez Jesus na 
presença dos seus discípulos, que não 
estão escritos neste livro. 31Estes, porém, 
foram escritos para acreditardes que Jesus 
é o Messias, o Filho de Deus, e para que, 
acreditando, tenhais a vida em seu nome. 
 

Palavra da Salvação. 
 
 

Comentário ao Evangelho: 

O trecho de hoje está dividido em 
duas partes que correspondem às 
aparições do Ressuscitado. Na primeira, 
Jesus comunica aos discípulos o seu 
Espírito e com ele dá-lhes o poder de 
vencerem as forças do mal. É o mesmo 
trecho que encontraremos e comentare-
mos no Pentecostes. Na segunda parte é 
relatado o famoso episódio de Tomé que 
todos conhecemos. 

A dúvida deste apóstolo tornou-se 
proverbial. A quem manifesta alguma 
desconfiança é habitual dizer-se: «És 
incrédulo como Tomé!» E, no entanto, se 
virmos bem, não perece ter feito nada de 
mal: pedia apenas para ver aquilo que os 
outros tinham visto. Por que motivo 
pretender apenas dele uma fé baseada na 
palavra? 

Mas terá sido Tomé o único a ter 
dúvidas, enquanto os outros discípulos 
acreditaram de forma fácil e imediata no 
Ressuscitado? Não perece mesmo nada 
que as coisas tenham sido assim. 

No Evangelho de Marcos diz-se que 
Jesus apareceu aos «onze» e censurou-     
-lhes a incredulidade e a dureza de 
coração em não acreditarem naqueles 
que o tinham visto ressuscitado» (Mc 16, 
14). No Evangelho de Lucas, o Ressus-
citado dirige-se aos Apóstolos surpreen-
didos e assustados e pergunta: «Por que 
estais perturbados e por que surgem tais 
dúvidas nos vossos corações?» (Lc 24, 
38). Na última página do Evangelho de 
Mateus diz-se mesmo que quando Jesus 
apareceu aos discípulos num monte da 
Galileia (portanto muito tempo depois das 
aparições em Jerusalém) alguns ainda 
duvidavam (Mt 28, 17). 

Portanto, todos duvidaram, não 
apenas o pobre Tomé! Então por que 
motivo o evangelista João parece querer 
concentrar sobre ele todas as dúvidas 
que, no entanto, atormentaram também 
os outros? Procuremos entender. 
      Quando João escreve (por volta do 
ano 95 d.C.) Tomé já morreu faz tempo, 
portanto o episódio não é certamente 
referido para pôr em má luz este apóstolo. 
Se são postos em relevo os problemas de 
fé que ele teve, a razão é outra: o evan-
gelista quer responder às interrogações e 
às objeções que os cristãos da sua 
comunidade levantam com crescente 
insistência. Trata-se de cristãos da ter-
ceira geração,  de  pessoas  que  não 
viram o Senhor Jesus. Muitos deles não 
conheceram sequer algum dos apóstolos. 
Têm  dificuldade  em acreditar, debatem- 
_________________________________________  
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-se com muitas dúvidas, gostariam de ver,  
tocar, verificar se o Senhor verdadei-
ramente ressuscitou. Perguntam-se: 
Quais são as razões que nos podem 
induzir a acreditar? É ainda possível para 
nós fazer a experiência do Ressuscitado? 
Há provas de que Ele esteja vivo? Por que 
é que já não aparece? São as perguntas 
que também hoje nós fazemos. 

A estas, Marcos, Lucas e Mateus 
respondem dizendo que todos os após-
tolos tiveram hesitações. Acreditar no 
Ressuscitado não foi fácil, imediato. 
Também para eles o caminho da fé foi 
longo e fatigante, não obstante Jesus 
tivesse dado muitos sinais de que estava 
vivo, de que tinha entrado na glória do 
Pai. 

A resposta de João é diferente. Ele 
coloca Tomé como símbolo da dificuldade 
que cada discípulo encontra para chegar 
a acreditar na ressurreição de Jesus. É 
difícil saber por que razão Ele escolheu 
precisamente este apóstolo. Talvez 
porque tenha tido mais dificuldades ou 
tenha precisado de mais tempo do que os 
outros para ter fé. 

O que João quer ensinar aos cristãos 
das suas comunidades (e a nós também) 
é isto: o Ressuscitado possui uma vida 
que escapa aos nossos sentidos, uma 
vida que não pode ser tocada com as 
mãos nem vista com os olhos. Só pode 
ser alcançada mediante a fé. Isto é válido 
também para os apóstolos que, no 
entanto, fizeram uma experiência única 
do Ressuscitado. 
      Não se pode ter fé naquilo que se viu. 
Não se podem ter demonstrações, provas 
científicas da ressurreição. Se alguém 
pretende ver, constatar, tocar, então deve 
renunciar à fé. 

Nós dizemos: «Felizes aqueles que 
viram.» Para Jesus, pelo contrário, felizes 
são aqueles que não viram. Não porque 
lhes custe mais acreditar e assim tenham 
méritos maiores. São felizes porque a sua 
fé é mais genuína, mais pura, ou melhor, 
é a única fé pura. Quem vê tem a certeza 
da evidência, possui a prova incontes-
tável de um facto. 

Tomé aparece mais duas vezes no 
Evangelho de João e nunca – diríamos 
nós – fica bem visto. Tem sempre dificul-
dade em entender, equivoca, não 
entende as palavras e as escolhas do 
Senhor. 
      Intervém uma primeira vez quando, 
recebida a notícia da morte de Lázaro, 
Jesus decide ir à Judeia. Tomé pensa que 
seguir o Mestre significa perder a vida. 
Não compreende que Jesus é o Senhor 

da vida e, desconsolado e desiludido, 
exclama: «Vamos nós também para 
morrermos com Ele» (Jo 11, 16). 

Durante a Última Ceia, Jesus fala do 
caminho que está a percorrer, um 
caminho que passa pela morte para 
introduzir na vida. Tomé intervém de 
novo: «Senhor, não sabemos para onde 
vais, como podemos nós saber o 
caminho?» (Jo 14, 5). Está cheio de per-
plexidades, de hesitações e de dúvidas, 
não consegue aceitar aquilo que não 
entende. Demonstra-o uma terceira vez 
no episódio narrado no trecho de hoje. 

Parece quase que João se diverte a 
delinear desta forma a figura de Tomé. 
Mas no final presta-lhe justiça: põe na sua 
boca a mais alta, a mais sublime das 
profissões de fé. Nas suas palavras 
reflecte-se a conclusão do itinerário de fé 
dos discípulos. 

No início do Evangelho, os primeiros 
dois apóstolos dirigem-se a Jesus 
chamando-lhe Rabi (Jo 1, 38). É o primei-
ro passo para a compreensão da 
identidade do Mestre. Não passa muito 
tempo e André, que já entendeu muito 
mais, diz a seu irmão Simão: «En-
contrámos o Messias» (Jo 1, 41). Nata-
nael intui imediatamente quem tem pela 
frente e declara a Jesus: «Tu és o Filho 
de Deus» (Jo 1, 49). Os samaritanos 
reconhecem-no como o salvador do 
mundo (Jo 4, 42), o povo como o profeta 
(Jo 6,14),o cego de nascença proclama-o 
Senhor (Jo 9, 38), Pilatos rei dos Judeus 
(Jo 19, 19). Mas é Tomé quem diz a última 
palavra sobre a identidade de Jesus, 
chama-o: Meu Senhor e meu Deus. Uma 
expressão que a Bíblia refere a YHWH (SI 
35, 23). Tomé é, portanto, o primeiro a re-
conhecer a divindade de Cristo, o primeiro 
que entende o que queria dizer Jesus 
quando afirmava: «Eu e o Pai somos um» 
(Jo 10, 30). 

A conclusão do trecho apresenta a 
razão pela qual João escreveu o seu livro: 
contou os «milagres» – não todos, mas 
suficientes – por duas razões: para susci-
tar ou confirmar a fé em Cristo e para que, 
através desta fé, se chegue à vida. 
     Jesus não fez estes milagres para 
impressionar as pessoas que assistiam, 
antes pelo contrário, teve palavras duras 
de condenação para quem não acreditava 
sem ver prodígios (Jo 4,48) e João não os 
conta com a finalidade de causar 
admiração aos seus leitores, com a 
finalidade de «demonstrar» o poder divino 
que Jesus possuía. 

Os milagres não são provas, mas 
revelações acerca da pessoa de Jesus, 
da sua natureza e da sua missão. Chega 
a acreditar de maneira sólida e duradoura 

quem, a partir do facto material, se eleva 
à realidade que este indica. Não 
compreende o milagre quem na distri-
buição dos pães não entende que Jesus 
é o pão da vida, ou na cura do cego de 
nascença não reconhece que Jesus é a 
luz do mundo, ou na reanimação de 
Lázaro não vê em Jesus o Senhor da 
vida. 

No epílogo (fecho) do seu Evangelho, 
João usa a palavra sinais em sentido 
amplo: quer significar toda a revelação da 
pessoa de Jesus, os seus gestos de 
misericórdia (as curas, a multiplicação 
dos pães) e as suas palavras (Jo 12, 37). 
Quem lê o seu livro e compreende estes 
sinais encontra pela frente, nítida, a 
pessoa de Jesus e é convidado a fazer 
uma escolha. Escolherá a vida quem 
reconhecer nele o Senhor e lhe der a sua 
adesão. 
      E esta é a única prova que é oferecida 
a quem procura razões para acreditar: o 
próprio Evangelho. Ali ecoa a palavra de 
Cristo, ali resplandece a sua pessoa. Não 
há outras provas para além daquela 
mesma Palavra. 
      Para entender, é útil lembrar quanto 
Jesus diz na parábola do Bom Pastor: «As 
minhas ovelhas escutam a minha voz» 
(Jo 10, 4-5.27). Não são precisas apari-
ções! No Evangelho ecoa a voz do Pastor 
e, para as ovelhas que lhe pertencem, o 
som da sua voz é suficiente para que o 
reconheçam e sejam atraídas por Ele. 

Mas onde se pode escutar esta voz? 
Onde ecoa esta palavra? E possível 
repetir hoje a experiência que os após-
tolos fizeram no dia de Páscoa e «uma 
semana mais tarde»? Como? 
      Teremos certamente notado que 
ambas as aparições acontecem ao 
Domingo. Teremos notado também que 
aqueles que fazem a experiência do 
Ressuscitado são os mesmos (…mais 
um, menos um), que o Senhor se 
apresenta com as mesmas palavras: «A 
paz esteja convosco» e que em ambos os 
encontros Jesus mostra os sinais da sua 
paixão. Haveria ainda outros pormenores, 
mas bastam estes quatro para nos 
ajudarem a responder às perguntas que 
acabamos de colocar. 

Os discípulos estão reunidos em 
casa. O encontro a que João alude é 
nitidamente o que acontece no dia do 
Senhor, aquele em que, de oito em oito 
dias, toda a comunidade é convocada 
para a celebração da Eucaristia. Quando 
todos os crentes estão reunidos, aparece 
o Ressuscitado. Ele, pela boca do cele-
brante,   saúda  os  discípulos  e  deseja, 
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 como na tarde do dia de Páscoa e «uma 
semana mais tarde»: A paz esteja 
convosco. Naquele momento Jesus 
manifesta-se vivo aos discípulos. 

Quem, como Tomé, deserta dos 
encontros da comunidade (que falta à 
Missa ao Domingo), não pode fazer a 
experiência do Ressuscitado, não pode 
ouvir a sua saudação e a sua Palavra, não 
pode acolher a sua paz e o seu perdão, 
experimentar a sua alegria, receber o seu 
Espírito. Quem no dia do Senhor fica em 
casa, nem que seja para rezar sozinho, 
pode sem dúvida fazer a experiência de 
Deus, mas não a do Ressuscitado, 
porque este torna-se presente ali onde a 
comunidade está reunida. 
      E quem não encontra o Ressuscitado 
que faz? Como Tomé precisará de provas 
para acreditar, mas provas é aquilo que 
nunca obterá. 

Ao contrário do que se vê repre-
sentado nos quadros dos artistas, nem 
sequer Tomé pôs as mãos nas feridas do 
Senhor. Para além de mais, não se refere 
que ele tenha tocado o Ressuscitado. 
Também ele pronunciou a sua profissão 
de fé depois de ter ouvido a voz do 
Ressuscitado, junto com os irmãos da 
comunidade. E a possibilidade de fazer 
esta experiência é oferecida aos cristãos 
de todos os tempos... todas as semanas. 

 
 

Oração Universal 

 
 
1 –  Para que os bispos, os presbíteros e os      
            diáconos da Igreja 

sirvam os crentes e os que procuram a  
     Cristo, 
ensinando, perdoando e dando a paz, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Para que os responsáveis no governo  
            das nações 

trabalhem, sem perderem a coragem 
pelos mais pobres e por maior justiça, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Para que os pobres e os doentes sem  
            esperança 

encontrem a seu lado quem os ame 
e lhes dê a conhecer o Evangelho, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Para que Jesus, que esteve morto mas    
            agora está vivo, 

e tem as chaves da morte e do abismo, 
ilumine os corações dos que não creem, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Para que a nossa comunidade aqui  
            reunida 

acolha a salvação que Deus lhe dá 
e se deixe renovar por Jesus Cristo, 
oremos, irmãos. 
 

 

Agenda Santoral 

Dia 29 – Santa Catarina de Sena (Virgem     

                e Doutora da Igreja. Padroeira da Europa).  
Dia 30 – S. Pio V  (Papa). 

Dia 01 – São José Operário.  
Dia 02 – S. Anastácio  (Bispo e  

                                               Doutor da  Igreja). 

Dia 03 – S. Filipe e S. Tiago (Apóstolos).  
 

 

Os Papas 

Do apóstolo Pedro (1.º Papa) 

até ao Papa Francisco 
 
 

“Bento XV” 

(1914  –  1922) 
 

…continuação 
 

Durante o período em que esteve a 
chefiar a Igreja, Bento XV empenhou-se, 
ainda, na reorganização dos seminários. 
Declarou doutor e padre da Igreja São 
Éfrem, um teólogo sírio do século XIV, e 
celebrou numerosas canonizações, como 
a de Joana d’Arc, que favoreceu o 
restabelecimento das relações entre a 
Santa Sé e a França. 

O Papa trabalhou pela reunificação 
das igrejas orientais com a Igreja Romana 
e fomentou as conferências entre ânglica-
nos e católicos. Desejando a união com 
as Igrejas orientais, fundou uma nova 
congregação para os assuntos da Igreja 
do Oriente. Demonstrou também grande 
interesse pelas missões, exortando à 
formação de um clero indígena. A 29 de 
Junho de 1919, promulgou uma carta 
apostólica, através da qual reconheceu a 
República Portuguesa. Nesse ano, no dia 
18 de Dezembro, através de uma 
encíclica dirigida aos prelados portu-
gueses, o Papa apoiou a fundação do 
Centro Católico Português. 

Alguns dos documentos mais impor-
tantes do seu magistério pontifício foram 
as encíclicas “Pecem Dei Munus” em 
1920, que versava sobre a restauração da 
paz cristã, e a “Spiritus Paraclitus”, 
promulgada a 15 de Setembro de 1920, 
também nesse mesmo ano, que abordava 
a interpretação da Sagrada Escritura. 

 

(Continua...) 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo  
 
(...continuação) 

 

Olhando para esta tarefa que impõe 
dedicação e disponibilidade, confessa: 

“É pena que os trabalhos e as arrelias, 
que nos absorvem e consomem tempo e 
forças, continuem a tolher os desejos de 
proceder ao inquérito e registo pormeno-
rizado de quanto a Sílvia fez e disse em 
todo o Portugal” 

Conhece e lamenta a lentidão com 
que está a seguir o processo do Sr. Padre 
Cruz e dá um estímulo: 

“Que bom seria que, especialmente 
nos pontos onde a Sílvia mais viveu e 
operou, aí fossem escrevendo, com rigor 
de verdade e com apoio de testemunhas 
oculares, a história do que a nossa 
querida Santa realizou para glória de 
Deus e bem das almas!” 

E reitera a confissão de confiança no 
poder da sua intercessão junto de Deus, 
a sua veneração e devoção: 

  “Eu invoco a petição da Sílvia para a 
minha alma e para os meus trabalhos 
todos, cada dia e várias vezes ao dia”. 

“Tenho a maior fé no valimento dela 
junto de Deus e confio que N. Senhora a 
exaltará um dia nos alteres para modelo e 
inspiradora da doação que devemos a 
Deus, dos nossos talentos e do nosso 
coração em holocausto à glória divina e à 
felicidade do próximo.” 

“Que ela do Céu nos assista, como 
também fazia cá na terra com todo o 
amor, com toda a prontidão e com toda a 
sua infinita e generosa dedicação.” 

D. José aceitou este estímulo, envi-
ando convites a alguns colaboradores 
mais próximos de D. Sílvia, para que 
dessem o seu testemunho para memória 
futura. Este esforço foi secundado publi-
camente por dois padres da Companhia 
de Jesus, desde 1958, o Pe. Nicolau da 
Silveira e, desde 1959, o Pe. Fernando 
Leite. Este fez parte da Comissão 
Promotora da Causa de Sílvia Cardoso, 
juntamente com seu irmão, o Pe. António 
Leite, aprovado pelo Senhor Bispo do 
Porto, D. António Ferreira Gomes, 1977. 
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És insubstituível  (91) 

 

Só a VIDA poderia ser o prémio do 
maior alpinista da História, do maior 
nadador do Mundo, do maior teimoso da 
Terra e daquele que viveu o maior 
romance de todos os tempos. 

Estima a VIDA, vive a Vida 
alegremente, respeita a Vida, usa de 
educação para com Vida, esforça-te, 
sacrifica-te pela VIDA, luta pela Vida, não 
desistas nunca de VIVER. 

 
 

A Bíblia 
Os Livros da Sabedoria (2) 

 

A produção de livros de sabedoria 
prossegue durante muito tempo entre os 
judeus do pós-Exílio. Não se para de 
aprofundar o sentido da vida e de precisar 
as condições da felicidade. Os direitos e 
os deveres do homem que aspira a uma 
plenitude última, encontram-se já admira-
velmente formulados. 

 
 

Sabias que.. 
 

Um grito de protesto 
 

A expressão mediante a qual o 
apóstolo Tomé manifesta a sua fé em 
Jesus ressuscitado, foi um grito de 
protesto das primeiras comunidades 
cristãs durante o primeiro século. 

Ao longo do Império romano tinha-se 
estabelecido o culto imperial. Incluía um 
conjunto de rituais realizados em honra do 
imperador. Queimava-se incenso diante 
da imagem de César e adoravam-no 
dizendo: «meu senhor, meu deus». 

Os primeiros cristãos opõem-se a 
esta forma de idolatria. Somente Jesus 
Ressuscitado deve ser proclamado como: 
«Meu Senhor e Meu Deus». 

 
 

Ditosos os que 

acreditam sem terem 

visto 
 

Os relatos referentes às aparições de 
Jesus ressuscitado proclamam que as 
relações entre judeus e os seus discípulos 
não terminaram com a morte do Mestre. 

Mas o acontecimento da Ressurreição 
mudou tudo.  O jesus traído, derrotado, 
injustiçado e abandonado pelos seus 
discípulos, passa a ser o Senhor ressus-
citado que congrega de novo a sua 
comunidade. E o grupo de seguidores, 
antes egoísta e interesseiro, agora faz um 
esforço por ter como guia a igualdade, o 
amor e a solidariedade. 

Tomé gozava de certo prestígio no 
grupo dos discípulos pela sua atitude 
realista. Jesus tinha-o em grande estima, 
posto que lhe dedica uma aparição em 
exclusivo, apresentando-o como símbolo 
do que podia ocorrer com muitos cristãos 
de épocas posteriores. 

Por meio de Tomé, o evangelista 
sublinha uma frase importante dita para o 
futuro: «Felizes os que acreditam sem 
terem visto». Esta frase é para os cristãos 
que não conheceram Jesus de Nazaré e 
que, no entanto, acreditamos que o amor 
de Deus se tinha feito presente nele. 

«A paz esteja convosco» é a saúda-
ção que o ressuscitado dirige aos primei-
ros cristãos, ainda assustados e sem a 
força do Espírito. 

 
 

O r a ç ã o 
 

Senhor, faz-me compreender que a 
Tua paz não se esconde em palavras 
ocas. Está presente em gestos humildes 
de acolhimento sincero. 

Que a Tua paz não viaja em primeira 
classe. Vem no humilde vagão da simpli-
cidade dos pequenos. 

Que a Tua paz não veste roupas de 
marca, caras e luxuosas. Reveste-se com 
os mantos da justiça. 

Que a Tua paz não está à nossa 
espera lá fora; as suas raízes estão no 
profundo do nosso coração. 

Faz-me, Senhor, compreender tudo 
isto. 

 
 
 

 

Aniversários 
 

Esta semana estão de parabéns pelo 
seu aniversário natalício, apenas três 
Leitores, todos eles da Paróquia de 
Figueiró: 

– Dia 30 de Abril (terça-feira),   

        Alexandra Reguenga. 
– Dia 1 de Maio (quarta-feira),  

       Marta Moura. 
– Dia 2 de Maio (quinta-feira),  

        Lurdes Almeida. 

À Alexandra, à Marta e à Lurdes, o 
Jornal do Leitor deseja-vos muitas 
felicidades. 

 
 

ESCALA  DE  LEITORES 

28-04-2019  –  II Dom. da Páscoa  

 
C A R V A L H O S A 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Respons. 
Rosa 

Menezes 

Fernanda 

Olinda 

Avisos 
L.uís 

Miguel 

Jacinta 

Carneiro 

1.ª Leitura 
J.oaquim 

Mendes 

 José  M.ª 

Matos 

2.ª Leitura 
Fernanda 

Costa 

R.osa 

Matos 

Oraç Univ. 
L.uís 

Miguel 

Jacinta 

Carneiro 
 

E I R Í Z 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Catarina 

Torres 

Mónica 

Gonçalves 

2.ª Leitura Tânia Leão 
Assunção 

Matos 

Oraç Univ 
Elisabete 

Costa 

Paula 

Meireles 
 

S A N F I N S 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Júlia 

Machado 

Sofia 

Santos 

2.ª Leitura 
Justina 

Carneiro 

Carla  

Sousa 

Oraç Univ. 
Glória 

Neto 

Raquel 

Barros 
 

F I G U E I R Ó 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos  
Manuel 

Leão 

1.ª Leitura Grupo 
Elisabete 

Santos 

2.ª Leitura de 
Manuel 

Bessa 

Oraç. Fiéis Jovens 
Manuel 

Leão 
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