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Tempo Pascal 

A Liturgia deste III Domingo da 
Páscoa convida-nos a prestar atenção ao 
modo como a Igreja primitiva de 
Jerusalém testemunha Cristo Ressus-
citado e vive a sua fé. 

Ela é constituída por pessoas que 
conheceram Jesus, testemunharam os 
Seus milagres e ouviram a Sua pregação. 
Vivem num ambiente de perseguição e 
preocupam-se em viver com fidelidade o 
que Jesus ensinou. 

É convite que a Igreja nos faz para 
examinarmos a fidelidade da nossa vida 
aos que Jesus ensinou, pois só merece o 
nome de Discípulo do Senhor aquele que 
procurar viver assim. 

 
 

Introdução 

Na comunidade cristã elaboramos 
programas pastorais ambiciosos, na 
família aplicamos as técnicas psico-
lógicas mais atuais para melhor educar os 
filhos, empenhamo-nos, fazemos proje-
tos, e no entanto – sabemo-lo – até 
mesmo os esforços mais louváveis nem 
sempre são coroados de êxito. O filho 
inscrito, com tantos sacrifícios, na escola 
católica mais renomada, no curso de 
inglês, de natação, de música, educado 
segundo os cânones religiosos tradi-
cionais, um dia desilude todas as 
expectativas, diz não ter ideais e pensa 
apenas em divertir-se. Porquê? 

É algo de semelhante ao que acon-
teceu a sete discípulos que, depois da 
Páscoa, foram pescar: eram pessoas 
preparadas, inteligentes, disponíveis, 
trabalharam durante toda a noite, mas 
não obtiveram nada. Quantos esforços 
em vão: agiram no escuro, sem a luz da 
palavra do Ressuscitado. 
      Às vezes esta palavra parece dar 
orientações absurdas, distantes de qual-
quer lógica, contrárias ao bom senso: 
construir um mundo de paz sem o uso da 
violência, dar a outra face, amar o inimigo, 
recusar a competição, tornar-se pobre... 
são sugestões tão absurdas quanto a de 
lançar as redes em pleno dia. Mas a 
escolha está entre confiar e obter um 
resultado e afanar-se sem concluir nada. 
Tanto afã (trabalho) para nada! 

Na verdade, sem ti, Senhor, sem a 
tua palavra, não podemos fazer nada. 

 
 

«Deve obedecer-se antes a 
Deus que aos homens.» 
                                                (Act 5, 29b)   

Primeira Leitura 

(Act 5, 27b-32.40b-41) 

Monição:  
 

O Livro dos Atos dos Apóstolos mostra-           
-nos a comunidade cristã de Jerusalém, na 
sua vivência fiel à mensagem de Jesus. 

Apesar da dura oposição que encontra 
nos seus conterrâneos, não pára de anunciar 
Cristo Ressuscitado, como Salvador do 
mundo. 

  
Leitura: 
 

 
Leitura dos Actos dos Apóstolos 

 

Naqueles dias, 27bo sumo sacerdo-
te falou aos Apóstolos, dizendo: 28«Já 
vos proibimos formalmente de ensinar 
em nome de Jesus; e vós encheis 
Jerusalém com a vossa doutrina e 
quereis fazer recair sobre nós o 
sangue desse homem». 29Pedro e os 
Apóstolos responderam: «Deve obede-
cer-se antes a Deus que aos 
homens. 30O Deus dos nossos pais 
ressuscitou Jesus, a quem vós destes 
a morte, suspendendo-O no madei-
ro. 31Deus exaltou-O pelo seu poder, 
como Chefe e Salvador, a fim de 
conceder a Israel o arrependimento e o 
perdão dos pecados. 32E nós somos 
testemunhas destes factos, nós e o 
Espírito Santo que Deus tem 
concedido àqueles que Lhe obede-
cem». Então os judeus mandaram 
açoitar os Apóstolos, 40bintimando-os 
a não falarem no nome de Jesus, e 
depois soltaram-nos. 41Os Apóstolos 
saíram da presença do Sinédrio cheios 
de alegria, por terem merecido serem 
ultrajados por causa do nome de 
Jesus. 

 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Leitura é muito bonita de se ler, se o 
fizeres corretamente. Procura desde logo 
entendê-la para a transmitir na perfeição. 
Exercita-a, porque ela não é difícil. 

 

Comentário à Primeira Leitura: 
 

A comunidade cristã, desde os seus 
primeiros anos de vida, teve que enfrentar 
a oposição dos guias espirituais de Israel 
que condenaram Jesus de Nazaré como 
blasfemo.  Depois  da  sua  morte infame,  
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para Anás e Caifás o caso estava 
definitivamente encerrado, até porque os 
discípulos não tinham dado nenhuma 
prova de coragem, tinham fugido todos 
precipitosamente. 

Mas, pelo contrário, pouco tempo 
depois, eis que estes discípulos se tornam 
impávidos (arrojados e destemidos), 
organizam-se numa nova e perigosa 
«seita» que ousa (atreve) – como fez o 
Mestre – desafiar a indiscutível autori-
dade religiosa dos chefes do povo. Estes, 
um dia, decidem prender os apóstolos e 
levá-los perante o Sinédrio. Depois de os 
terem interrogado, o sumo sacerdote 
lembra a disposição que deu para que 
não ensinassem mais no nome desse e 
censura-os: «Vós encheis Jerusalém com 
a vossa doutrina e quereis fazer recair so-
bre nós o sangue desse homem». Note-       
-se como Caifás evita até mesmo 
pronunciar o nome de Jesus; chama-o 
esse homem. 

Nada atemorizado, Pedro e os 
apóstolos respondem: «Deve obedecer-       
-se antes a Deus do que aos homens». 

Jesus foi um homem incómodo para 
os detentores do poder quer político, quer 
religioso, e os apóstolos foram igualmente 
incómodos para as autoridades consti-
tuídas, e por esse motivo foram persegui-
dos. 
      Também os cristãos não podem 
deixar de ser pessoas incómodas. Inco-
modaram e incomodarão sempre quem 
defende situações injustas, incompatíveis 
com o Evangelho. Perturbaram e 
perturbarão sempre quem quiser 
perpetuar tradições intoleráveis, quem 
lesar a dignidade do homem e da mulher. 
Não deixarão tranquilos aqueles que 
transformem em leis práticas que violam 
os direitos da pessoa.  
      Depois, a segunda parte da Leitura, 
contém um breve discurso que resume 
toda a mensagem cristã sobre a 
ressurreição. Pedro faz uma dramática 
contraposição entre a ação de Deus e a 
das autoridades religiosas judaicas. Diz: 
«O Deus dos nossos pais ressuscitou 
Jesus, a quem vós destes a morte.» 
Aquele a quem os homens condenaram 
como uma pessoa perigosa, como um 
inimigo da ordem constituída, Deus 
exaltou como chefe e salvador. 
 

 

L e i t o r 

Podes enviar as tuas críticas e as tuas 
sugestões para: 

Jornal.leitor@portugalmail.pt 

Salmo Responsorial 
Sl 29 (30), 2.4-6.11-12a.13b  

  

Monição: 
 

A Liturgia convida-nos a cantar o salmo 
29, como resposta à interpelação que o 
Espírito Santo nos fez na Primeira leitura. 

É um hino de ação de Graças ao Pai pela 
glorificação de Seu Filho Unigénito, Jesus 
Cristo Ressuscitado. 

  

Refrão: 
 

EU VOS LOUVAREI, SENHOR,  
PORQUE ME SALVASTES. 

  

Ou:    ALELUIA. 

  
Eu Vos glorifico, Senhor, porque me    
      salvastes 
e não deixastes que de mim se   
      regozijassem os inimigos. 
Tirastes a minha alma da mansão dos   
      mortos, 
vivificastes-me para não descer à cova. 
  
Cantai salmos ao Senhor, vós os seus  
      fiéis, 
e dai graças ao seu nome santo. 
A sua ira dura apenas um momento 
e a sua benevolência a vida inteira. 
Ao cair da noite vêm as lágrimas 
e ao amanhecer volta a alegria. 
  
Ouvi, Senhor, e tende compaixão de  
      mim, 
Senhor, sede Vós o meu auxílio. 
Vós convertestes em júbilo o meu pranto: 
Senhor meu Deus, eu Vos louvarei  
      eternamente. 
 

 

Segunda Leitura 

(Ap 5, 11-14 
 

Monição:  
 

O autor do Apocalipse apresenta-nos 
Jesus Ressuscitado, o “cordeiro” sem mancha 
imolado que venceu a morte e que trouxe aos 
homens a libertação definitiva. 

 A Liturgia coloca, assim, a criação inteira 
a manifestar diante do “cordeiro” vitorioso a 
sua alegria e o seu louvor. 

  
Leitura: 
 

 
Leitura do Livro do Apocalipse 

 

Eu, João, na visão que tive, 11ouvi a 
voz de muitos Anjos, que estavam em 
volta do trono, dos Seres Vivos e dos 
Anciãos. Eram miríades de miríades e 
milhares de milhares, 12que diziam em 
alta voz: «Digno é o Cordeiro que foi 

imolado de receber o poder e a riqueza, 
a sabedoria e a força, a honra, a glória 
e o louvor». 13E ouvi todas as criaturas 
que há no céu, na terra, debaixo da 
terra e no mar, e o universo inteiro, 
exclamarem: «Àquele que está 
sentado no trono e ao Cordeiro o 
louvor e a honra, a glória e o poder 
pelos séculos dos séculos». 14Os 
quatro Seres Vivos diziam: «Ámen!»; e 
os Anciãos prostraram-se em adora-
ção. 

 

Palavra do Senhor. 
 
 

Recomendação aos Leitores: 

 
Esta Leitura, não sendo difícil, deve ser 

proclamada muito devagar. 
Presta atenção às palavras: Anciãos / 

miríades de miríades / imolado / Àquele que 
está sentado… (respeita o acento na palavra 
“Àquele”) / prostraram-se / e outras. 

Comentário à Segunda Leitura: 

Há perguntas para as quais os 
homens não conseguem dar resposta: 
por quê a dor, por que é que neste mundo 
há pessoas afortunadas e outras que, 
sem nenhuma culpa, vivem infelizes? Por 
que é que uma criança inocente é atingida 
por um mal incurável? Por quê as guerras, 
os terramotos, as catástrofes? Por quê a 
morte? E depois da morte? A existência 
do homem sobre a terra está como que 
envolvida na obscuridade, parece um livro 
misterioso que ninguém consegue 
decifrar.                  

No início do capítulo 5 do Apocalipse, 
o autor descreve uma cena solene e 
grandiosa: o Cordeiro que tinha sido 
imolado aproxima-se do trono de Deus, 
toma da sua direita o livro e quebra-lhe os 
selos. O significado da visão é o seguinte: 
o Cordeiro, ou seja, Jesus, é o único que 
pode abrir o livro onde está a resposta às 
interrogações mais inquietantes do 
coração humano. Só Ele é capaz de dar 
um sentido aos acontecimentos da 
história, de iluminar muitos dramas e 
muitas angústias. 

É aqui que tem início o trecho da 
nossa leitura. Os anjos, todos os seres 
vivos, todos os membros do povo de 
Deus, felizes e gratos ao Cordeiro que, 
com a sua morte e ressurreição, lançou 
uma luz nos mistérios mais profundos da 
vida do homem, unem as suas vozes num 
canto de júbilo. A este louvor proclamado 
pelos seres inteligentes, unem-se 
também as criaturas inanimadas. 

 O canto da criação indica que todas  
_________________________________________  
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as criaturas foram libertadas da escravi-
dão do pecado. Quando o homem as 
utilizava para o mal, eram escravos, não 
serviam para o fim para que Deus as tinha 
feito. Depois do sacrifício do Cordeiro ter 
transformado o coração do homem, agora 
servem finalmente o bem. Também para 
elas chegou a redenção, por isso exultam 
de alegria. 

 
 

Aclamação ao Evangelho 

 

Monição: 
 

A Igreja não se cansa de cantar a glória 
de Cristo Ressuscitado e de O apresentar no 
Seu cuidado em confirmar os Onze na Fé da 
Sua ressurreição. 

Manifestemos também a nossa fé, 
aclamando O Evangelho que vai ser procla-
mado, este Domingo, para nós. 

 
Refrão:    ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! 

   
Ressuscitou Jesus Cristo, que criou o  
      universo 
e Se compadeceu do género humano. 
 

 

Evangelho 
 (Jo 21, 1-19) 

 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São João 
 

Naquele tempo, 1Jesus manifestou-Se 
outra vez aos seus discípulos, junto do mar 
de Tiberíades. Manifestou-Se deste 
modo: 2Estavam juntos Simão Pedro e 
Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era 
de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 
mais dois discípulos de Jesus. 3Disse-lhes 
Simão Pedro: «Vou pescar». Eles 
responderam-lhe: «Nós vamos contigo». 
Saíram de casa e subiram para o barco, 
mas naquela noite não apanharam 
nada. 4Ao romper da manhã, Jesus 
apresentou-Se na margem, mas os 
discípulos não sabiam que era Ele. 5Disse-   
-lhes Jesus: «Rapazes, tendes alguma 
coisa de comer?» Eles responderam: 
«Não». 6Disse-lhes Jesus: «Lançai a rede 
para a direita do barco e encontrareis». 
Eles lançaram a rede e já mal a podiam 
arrastar por causa da abundância de 
peixes. 7O discípulo predilecto de Jesus 
disse a Pedro: «É o Senhor». Simão Pedro, 
quando ouviu dizer que era o Senhor, 
vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se 
ao mar. 8Os outros discípulos, que estavam 
apenas a uns duzentos côvados da 
margem, vieram no barco, puxando a rede 
com os peixes. 9Quando saltaram em terra, 

viram brasas acesas com peixe em cima, e 
pão. 10Disse-lhes Jesus: «Trazei alguns 
dos peixes que apanhastes ago-
ra». 11Simão Pedro subiu ao barco e puxou 
a rede para terra, cheia de cento e 
cinquenta e três grandes peixes; e, apesar 
de serem tantos, não se rompeu a 
rede. 12Disse-lhes Jesus: «Vinde comer». 
Nenhum dos discípulos se atrevia a 
perguntar-Lhe: «Quem és Tu?», porque 
bem sabiam que era o Senhor. 13Jesus 
aproximou-Se, tomou o pão e deu-lho, 
fazendo o mesmo com os peixes. 14Esta foi 
a terceira vez que Jesus Se manifestou aos 
seus discípulos, depois de ter ressuscitado 
dos mortos. 

15Depois de comerem, Jesus pergun-
tou a Simão Pedro: «Simão, filho de João, 
tu amas-Me mais do que estes?» Ele 
respondeu-Lhe: «Sim, Senhor, Tu sabes 
que Te amo». Disse-lhe Jesus: «Apascenta 
os meus cordeiros». 16Voltou a perguntar-      
-lhe segunda vez: «Simão, filho de João, tu 
amas-Me?» Ele respondeu-Lhe: «Sim, 
Senhor, Tu sabes que Te amo». Disse-lhe 
Jesus: «Apascenta as minhas ove-
lhas». 17Perguntou-lhe pela terceira vez: 
«Simão, filho de João, tu amas-Me?». Pedro 
entristeceu-se por Jesus lhe ter pergun-
tado pela terceira vez se O amava e 
respondeu-Lhe: «Senhor, Tu sabes tudo, 
bem sabes que Te amo». Disse-lhe Jesus: 
«Apascenta as minhas ovelhas. 18Em 
verdade, em verdade te digo: Quando eras 
mais novo, tu mesmo te cingias e andavas 
por onde querias; mas quando fores mais 
velho, estenderás a mão e outro te cingirá 
e te levará para onde não queres». 19Jesus 
disse isto para indicar o género de morte 
com que Pedro havia de dar glória a Deus. 
Dito isto, acrescentou: «Segue-Me». 

 

Palavra da Salvação. 
 

 
Comentário ao Evangelho: 

Se considerarmos este trecho apenas 
como a crónica de um facto redigida por 
uma testemunha ocular, não podemos 
deixar de notar algumas dificuldades. 
Admira por exemplo o facto de que, de-
pois de tantas manifestações do 
Ressuscitado, os discípulos ainda não o 
reconheçam. É já a terceira vez que o 
encontram e, no entanto, temos a 
sensação clara de que nunca o tinham 
visto antes. Depois, não se entende bem 
por que motivo ficam tão admirados pe-
rante a pesca milagrosa; Lucas diz que já 
tinham assistido a um episódio análogo 
(idêntico) no dia em que Jesus os tinha 
convidado a segui-lo para se tomarem 
pescadores de homens (Lc 5, 1-11). E 
depois, por que é que Pedro e os outros 
apóstolos estão na Galileia e retomaram 
a sua vida normal de pescadores? Porque 
é que, depois da Páscoa, não se 

dedicaram imediatamente e completa- 
mente ao anúncio do Evangelho? 

Ora, estas dificuldades são preciosas 
porque nos fazem suspeitar do género 
literário do texto: não estamos perante 
uma página de crónica, mas um trecho de 
teologia e a linguagem utilizada é bíblica, 
não é jornalística. É assim difícil 
estabelecer o que terá realmente aconte-
cido. O evangelista quer certamente dizer 
que os apóstolos fizeram uma experiência 
do Ressuscitado, mas quer sobretudo dar 
catequeses aos cristãos das suas 
comunidades. 
      No domingo passado, se bem nos 
recordamos, contou-nos duas manifes-
tações do Senhor: uma acontecida no dia 
de Páscoa, na ausência de Tomé, e a 
outra, passados oito dias, com Tomé 
presente. Esta insistência no ritmo 
«semanal» – diziamos – era o modo com 
o qual João queria que os cristãos 
tomassem consciência de que, sempre 
que se reuniam, no dia do Senhor 
(Domingo), para celebrar a Eucaristia, o 
Ressuscitado estava no meio deles. 
      Ao contrário do Evangelho da semana 
passada, o de hoje não coloca a aparição 
de Jesus ao Domingo, mas num dia feriai 
(da semana), enquanto os discípulos 
estão ocupados com o seu trabalho. 
Retomaram então a vida de todos os dias. 
Ora, o que fazem os discípulos de Cristo 
ao longo da semana, qual é a missão que 
lhes está confiada e como a realizam? A 
estas perguntas o evangelista responde 
contando um episódio carregado de 
simbolismo que agora procuraremos 
descodificar. 

O sete 

Comecemos pelos ocupantes do 
barco. São sete. Este número indica a 
perfeição, algo de completo. Ou seja, 
Pedro e os outros seis, representam a 
totalidade dos discípulos que constituem 
toda a comunidade cristã. Mas o simbo-
lismo poderia ir mais além, até ver, na 
identidade destes discípulos, uma 
imagem dos vários tipos de cristãos que, 
não obstante os seus limites e as suas 
faltas, têm sempre direito de cidadania na 
Igreja: por exemplo, aqueles que têm 
dificuldade em acreditar (Tomé); aqueles 
que são um pouco fanáticos (os dois 
filhos de Zebedeu) que queriam invocar 
o fogo do céu contra os opositores (Lc 9, 
54); aqueles que renegaram o Mestre 
(Pedro) Lc 22,34; aqueles ligados às 
tradições do passado, mas honestos e 
abertos aos sinais dos tempos 
(Natanael), e também os cristãos 
anónimos que ninguém conhece (os dois 
_________________________________________  
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discípulos sem nome) que nos refere o 
Evangelho de hoje. 

O mar 

 O mar, notámo-lo muitas vezes, era, 
para os Israelitas, o símbolo de todas as 
forças inimigas do homem. 

Se o ser submerso pela água significa 
ficar à mercê do mar, pescar significa 
então retirar desta condição de «não 
vida», libertar das forças do mal que 
mantêm em situações de morte. Pense-
mos em todas as escravidões que nos 
impedem de viver com alegria, de sorrir: a 
avidez do dinheiro, os rancores, as 
paixões desregradas, a  droga, a porno-
grafia, a ânsia, a pressa, os remorsos, o 
medo... 

Agora é claro o significado das 
palavras de Jesus quando disse aos 
discípulos: «Vinde comigo e farei de vós 
pescadores de homens» (Mc 1, 17). 

Aqui estão eles, de facto, ao trabalho. 
Pedro voltou à sua profissão, a sua é uma 
pesca material, mas – na linguagem 
teológica do evangelista – esta indica a 
missão apostólica da Igreja empenhada 
na libertação do homem. No Evangelho 
de Mateus o reino dos céus é comparado 
a uma rede lançada ao mar que recolhe 
todo o tipo de peixe e que, quando está 
cheia, é arrastada para a margem (Mt 13, 
47-48). 

A noite 

A noite, com a obscuridade que a 
acompanha tem também um significado 
negativo. «Se andar de noite, tropeça» 
(Jo 11, 10), «Quem me segue, não andará 
nas trevas» (Jo 8, 12) – disse Jesus. 
Durante a noite ninguém pode agir ou 
orientar-se (Jo 9, 4). Sem a luz, a «pesca» 
dos discípulos não pode obter resultados. 

Não falta apenas a luz, falta também 
Jesus, ou melhor – segundo o simbolismo 
do evangelista João – não há luz precisa-
mente porque não está Jesus, «luz do 
mundo» (Jo 8, 12). Pedro e os outros 
empenham-se ao máximo na missão que 
lhes foi confiada, mas não concluem 
nada. Poderiam intuir a razão do seu 
fracasso se recordassem as palavras do 
Mestre: «Sem mim nada podeis fazer» (Jo 
15, 5). 

Estão sós, talvez se sintam até aban-
donados no meio dos perigos e das 
dificuldades. Pensam que devem desem-
penhar a sua missão de «pescadores de 
homens» contando unicamente com as 
suas capacidades e as suas forças. Não 
veem Jesus, não se dão conta da sua 
presença porque têm o olhar ofuscado 
pela falta de fé. Não conseguem sequer 

lembrar as suas palavras tranquili-
zadoras: «Não vos deixarei órfãos. Eu 
voltarei a vós! Ainda um pouco e o mundo 
já não me verá, vós é que me vereis» (Jo 
14, 18-19). 

O Senhor não está no barco 

O Senhor não está no barco – é 
verdade – está na margem, já chegou à 
terra firme, ou seja, à condição definitiva 
dos ressuscitados. Para esta terra ten-
dem e chegarão também os discípulos. 

Finalmente vemos romper a manhã e 
com o novo dia chega também a luz, 
aquela luz verdadeira que «ilumina todo o 
homem» (Jo 1, 9), «que das alturas nos 
visita como sol nascente» (Lc 1, 78). É 
Jesus; mas só com os olhos da fé é 
possível vê-lo e reconhecê-lo, porque é o 
Ressuscitado. 

A sua voz é nítida e bem percetível, a 
sua palavra chega desde a margem e 
conduz a atividade dos discípulos. 

E logo que estes confiam, eis o 
milagre: contra todas as lógicas humanas, 
contra todas as expectativas razoáveis, 
obtêm um resultado surpreendente. 

João quer que os cristãos das suas 
comunidades cheguem à compreensão 
de que Jesus, mesmo estando na 
«margem», isto é, na glória do Pai, está 
sempre a seu lado, todos os dias e 
continua a fazer ouvir a sua voz, chama, 
fala, indica o que devem fazer. 

O resultado da missão da Igreja 

O resultado da missão da Igreja, é 
indicado pela extraordinária quantidade 
de peixes pescados: 153. Este número 
tem um significado simbólico. Resulta de 
50 x 3 + 3. Para os Israelitas o número 50 
indicava todo o povo; o número 3 
representava a perfeição, a plenitude. 
Dos peixes não escapou sequer um. 

O sentido deste pormenor curioso é o 
seguinte: a comunidade cristã realizará 
com um sucesso pleno a sua missão de 
salvação. Todo o povo, toda a huma-
nidade será libertada dos vínculos de 
morte que a envolvem, que a mantém 
prisioneira, que a levam à ruína, como as 
águas impetuosas do mar arrastam para 
o fundo, até o mais hábil dos nadadores. 
Os discípulos terão sucesso nesta 
grandiosa tarefa – garante o Evangelho 
de hoje – na condição de se deixarem 
guiar pela voz do Ressuscitado. 

Puxou para terra a rede 

Depois, Pedro puxou para terra a rede 
com os peixes. 
      Jesus tinha predito: «Quando for 
erguido da terra, atrairei todos a mim» (Jo 
12, 32). Eis que agora realiza, através dos 
seus discípulos, a promessa. Ninguém 

estará fora da obra de salvação conduzi-
da pela sua comunidade. Ninguém! 
      A rede não se rompe, não obstante a 
grande quantidade de peixes. Neste 
detalhe aparentemente banal está contida 
uma mensagem significativa: Pedro 
consegue manter íntegra e firme a 
unidade dos crentes, não obstante o seu 
número e a consequente diversidade de 
cultura, ideias, linguagem. 

O banquete 

O banquete com que se encerra o 
relato da pesca milagrosa, é o símbolo da 
conclusão da história da salvação. Jesus 
espera os discípulos na terra firme, ou 
seja, no céu. Tem consigo peixe: é o fruto 
da obra que Ele realizou neste mundo. 
Recordemos, por exemplo, o bom ladrão 
que Ele levou consigo para o paraíso (Lc 
23,43). 

Como aos sete discípulos no lago da 
Galileia, a toda a comunidade cristã é 
pedido que apresente o peixe, o fruto do 
trabalho apostólico. O pão, pelo contrário, 
é sempre oferecido gratuitamente por 
Jesus, não é levado pelos homens. É a 
Eucaristia, é o pão que o Ressuscitado 
parte e quer que todos os irmãos 
partilhem, até ao dia em que o sinal 
sacramental será realizado pela união 
plena e definitiva com Ele e com o Pai. 

Última parte do trecho 

Depois, a última parte do trecho 
descreve a missão de Pedro. 

Ao longo de todo o relato, este 
apóstolo ocupou uma posição de relevo: 
foi ele quem tomou a iniciativa de ir 
pescar; depois, não obstante ter reconhe-
cido o Senhor depois do «discípulo que 
Jesus amava», foi ainda ele a pegar na 
rede cheia de grandes peixes e, sem a 
romper, a arrastá-la até à margem. 

É inegável o significado simbólico 
destes pormenores: dentro da comuni-
dade cristã o primado – digamos assim – 
da «sensibilidade» é do discípulo sem 
nome, mas o de presidir ao trabalho 
apostólico e à unidade da Igreja é, sem 
dúvida nenhuma, de Pedro. Mesmo 
chegando sistematicamente «atrasado» e 
merecendo muitas vezes as repreensões 
de Jesus, permanece o ponto de refe-
rência da vida eclesial. A ele é pedido que 
apascente o rebanho do Senhor. 
      A imagem do pastor não suscita 
apenas impressões positivas. Ser-se 
comparados a cordeirinhos, talvez até 
incapazes de pensar e decidir de forma 
responsável, não agrada a toda a gente. 
Mas não é este o sentido das palavras de 
Jesus.  Ele não  deu a  Pedro o poder de  
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comandar, de dar ordens como faz o 
pastor com as ovelhas e, ainda menos, o 
de constituir uma casta privilegiada e 
separada da comunidade dos irmãos. 
Pedro – recordemo-lo – não era imune a 
esta tentação. Chegou a recusar o gesto 
do Mestre que queria lavar-lhe os pés 
porque um dia esperava poder mandar no 
rebanho. 

Pedindo-lhe para apascentar o 
rebanho, Jesus exige dele uma conver-
são completa, uma mudança radical do 
seu modo de pensar e de agir. Quer que 
manifeste uma capacidade de amar 
incondicional, superior à de todos os 
outros. Apascentar significa alimentar os 
irmãos com o alimento da Palavra de vida. 
Não será fácil para Pedro entender e 
aceitar esta proposta. Durante muito 
tempo ainda ficará agarrado às suas 
convicções, aos seus sonhos. Só com o 
passar dos anos, depois de muitas hesita-
ções, chegará à completa conversão. No 
Evangelho de hoje é-lhe anunciada a 
conclusão do seu caminho ao seguir o 
Mestre. Durante a paixão não teve a 
coragem de estar com Jesus. Um dia, 
porém – é-lhe dito – será posto na condi-
ção de dar a sua vida; conhecerá a 
coerção,  a  prisão  «outro  te cingirá e te 
levará para onde não queres» e por fim 
morrerá numa cruz «estenderás a mão». 
 

 

Oração Universal 
 

 
1. Pelo Papa Francisco a quem Jesus pede  
          que O ame, 
    pelas ovelhas e cordeiros que ele     

    apascenta, 
e pelos bispos que com ele seguem a   

Cristo, 
oremos, irmãos. 
 
2. Pelos que semeiam a Palavra e lançam as   
          redes, 

pelos que obedecem antes a Deus do que   
aos homens  

e pelos que sofrem por fidelidade à sua fé, 
oremos, irmãos. 

 
3. Pelos homens públicos, construtores da   
          paz, 

pelos que têm poder e procuram servir bem 
e pelos povos que anseiam por mais pão, 
oremos, irmãos. 

 
4. Pelos que estão presos por amarem a   
          justiça, 

pelos que sofrem por dizer a verdade 
e pelos que são perseguidos  
por ensinarem em nome de Jesus, 
oremos, irmãos. 

 
5. Pelos jovens que participam nesta    
          assembleia, 

pelas crianças que vão receber o Pão da   
          vida 

e pelos adultos a quem Jesus pede que O   
          sigam, 

oremos, irmãos. 
 

 

 

Testemunho cristão 

na vida 

 Quem pretender viver de acordo com 
a vontade de Deus em todos os aspetos 
da sua vida, não encontrará facilidades. 
Mas Deus toma a Seu cargo confortar e 
sustentar os justos. Esta é a lição 
recebida dos nossos irmãos na fé que 
viveram logo a seguir à Ascensão de 
Jesus. 

 
 

Viver sem respeitos 

humanos 
 

«Naqueles dias, o sumo sacerdote 
falou aos Apóstolos, dizendo: “Já vos 
proibimos formalmente de ensinar em 
nome de Jesus; e vós encheis Jerusalém 
com a vossa doutrina e quereis fazer 
recair sobre nós o sangue desse 
homem”.» 

 Logo depois da vinda do Espírito 
Santo sobre a Igreja nascente, os Após-
tolos compreenderam que o Senhor 
entregava nas suas mãos a evange-
lização do mundo e começaram a 
anunciar a Boa Nova aos seus conter-
râneos, mas encontraram pela frente a 
oposição tenaz dos chefes do judaísmo 
de então e foram encarcerados e 
maltratados. 

Não é somente o horror do sofrimento 
que experimentam os primeiros mártires 
do cristianismo, mas também o incómodo 
de ir contra a corrente, de pensar dife-
rente dos outros, de discordar. E, no 
entanto, é isto o que tem de fazer todo 
aquele que desejar ser fiel à sua vocação 
e não se deixar vencer pelo respeito 
humano. 

Há em todos nós um desejo íntimo de 
se enquadrar no ambiente em que vive, 
de agradar às outras pessoas, de não ser 
incómodo. São sentimentos bons que a 
nossa natureza decaída pode exagerar. 
Assim, em vez de nos colarmos perante o 
olhar de Deus, somos tentados a preocu-
parmo-nos mais com o olhar das pessoas 
que vivem connosco, e com o que 

pensam de nós. Esta é a raiz de todo o 
respeito humano. 

Chama-se de “respeito humano” o 
pecado de ter vergonha de assumir a 
posição de cristão, sobretudo de católico, 
nos meios em que se vive. Assim, muitos 
escondem a sua identidade católica, não 
rezam em público, não participam, por 
exemplo, das Procissões nas ruas, e 
outras atividades, com receio de mani-
festarem os sinais exteriores da fé 
católica. Temem a zombaria e coisas 
semelhantes.   

O respeito humano é uma atitude de 
cobardia, uma falta de liberdade. Quem é 
dominado por ele não é livre. Pessoa livre 
é aquela que, seja qual for o ambiente em 
que vive, faz aquilo que acha que deve 
fazer. Quem se deixa dominar pelo 
respeito humano, coloca Deus em 
segundo lugar, e as pessoas em primeiro. 

 “Para os cristãos, chegou o momento 
de libertar-se do falso complexo de 
inferioridade para com o chamado mundo 
leigo, para poderem ser valentes teste-
munhas de Cristo.” Ele analisou a 
situação atual das sociedades ocidentais, 
caracterizadas pela “ditadura do relati-
vismo”, e denunciou a aparição de um 
“novo anti - cristianismo” que “faz passar 
por politicamente correto atacar os 
cristãos, e em particular os católicos”. 
(Cardeal Stanislau Rylko, Presidente do 
Pontifício Conselho de Leigos, 2008). 

Por isso, Jesus disse: «Todo aquele 
que se declarar por Mim diante dos 
homens, também Me declararei por ele 
diante do Meu Pai que está nos Céus. 
Mas aquele que me negar diante dos 
homens, negá-lo-ei também diante do 
Meu Pai que está nos Céus.» (Mt 10, 32-
33). 

 
 

Proclamar a fé sem 

descontos 
 

 «Pedro e os Apóstolos responderam: 
“Deve obedecer-se antes a Deus que aos 
homens. O Deus dos nossos pais ressus-
citou Jesus, [...] a fim de conceder a Israel 
o arrependimento e o perdão dos 
pecados. E nós somos testemunhas 
destes factos, [...]”.» 

É frequente nos cristãos a tentação 
de diminuir as exigências da fé cristã na 
vida. 

–  Uns fazem-nos na própria vida, 
julgando que o amor de Deus tem limites. 
Não querem deixar de ser cristãos, mas  
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querem sê-lo com o menor sacrifício 
possível. 

–  Outros estão convencidos que 
pondo de lado determinadas exigências 
da fé da moral, conseguem encher as 
igrejas. A experiência prova exatamente o 
contrário. 

– Outros ainda, influenciados pelas 
leis civis, imaginam que quando um 
número razoável deixar de cumprir um 
mandamento, ele deixará de estar em 
vigor. A Lei de Deus é eterna e não muda 
enquanto Deus for Deus. 

Se queremos ser amigos dos nossos 
irmãos e ajudá-los, havemos de anunciar 
as verdades da fé e da moral sem 
descontos, com toda a sua exigência. Foi 
assim que fizeram os primeiros cristãos e 
os santos de todos os tempos: São 
Tomás Moro foi condenado à morte, deu 
a vida para defender a indissolubilidade 
do matrimónio, perante os desmandos 
conjugais do rei Henrique VIII; o mesmo 
aconteceu a São João de Brito, mártir no 
Maduré; São João Maria Vianney, 
pregando com toda a exigência, fez da 
sua Igreja um confessionário para 
pessoas de todo o mundo; São João 
Paulo II tornou-se simpático porque 
pregava a verdade do Evangelho sem 
descontos. A primeira virtude do evange-
lizador, administrador de Deus, é a 
fidelidade doutrinal. 

Hoje há uma conspiração de silêncio 
sobre Deus, como aquele que os chefes 
dos judeus queriam impor aos Apóstolos. 
Mandaram retirar os crucifixos dos 
estabelecimentos públicos; agora já não 
se jura sobre a Bíblia, mas sobre a própria 
honra; não querem que os edifícios 
públicos sejam benzidos. Tudo isto é feito 
em nome da liberdade. 

Há, de facto, uma proibição formal de 
falar de Deus às pessoas. Os primeiros 
prejudicados são os mais pequenos. 

 
 

Alegria da fidelidade 

 

 «Os Apóstolos saíram da presença 
do Sinédrio cheios de alegria, por terem 
merecido serem ultrajados por causa do 
nome de Jesus.» 

Deus compensa o incómodo que 
passamos por Seu amor, por causa da 
fidelidade, com uma grande alegria 
interior. Só assim compreendemos o que 
diz o texto do Evangelho, sobre a alegria 
dos Apóstolos. 

Cada um de nós experimentará o 
mesmo, se tiver sofrido algo para ser fiel 
às exigências da fé e da moral. 

Conhecemos a história de diversos 
mártires que exteriorizavam a sua alegria 
no martírio. Ficou célebre o bom humor de 
São Tomás Moro que gratificou o 
carrasco antes de este lhe dar a morte, 
dizendo: “Costumo gratificar aqueles que 
me prestam bons serviços”. Santa 
Felicidade, grávida e já na prisão, chorava 
com dores de parto. Quando lhe pergun-
tavam como iria aguentar as dores do 
martírio, respondeu que nessa altura teria 
uma ajuda especial de Deus. 

Todos nós podemos testemunhar 
que, depois de um ato de fidelidade que 
nos exigiu sacrifício, sentimos uma 
alegria interior que não trocaríamos por 
nada deste mundo. 

O inimigo tenta-nos metendo-nos 
horror ao sacrifício que nos exige um ato 
de fidelidade e engana-nos sugerindo-nos 
que a felicidade está em fugir de tudo o 
que custa sacrifício. 

As pessoas têm hoje condições de 
vida imensamente melhores do que há 
pouco tempo: melhor alimentação, trans-
portes cómodos, trabalhos menos cus-
tosos pela ajuda das máquinas, casas 
acolhedoras. E, no entanto, falta-lhes 
aquela alegria que encontrávamos nos 
trabalhadores do campo, da construção 
civil e de outros trabalhos. Cantavam 
alegremente, enquanto desempenhavam 
as suas tarefas. 

Agora, com todas estas condições, as 
pessoas estão sempre tristes, queixosas 
e descontentes. Falta-lhes, possivelmen-
te, a alegria da generosidade para com 
Deus. 

 
 

Testemunho: 

orar mais 
 

 «Ao romper da manhã, Jesus 
apresentou-Se na margem, mas os 
discípulos não sabiam que era Ele. Disse-    
-lhes Jesus: “Rapazes, tendes alguma 
coisa de comer?” Eles responderam: 
“Não”.» 

Antes da faina da pesca, logo de 
manhã, os sete Apóstolos encontram-se 
com Jesus e dialogam com Ele. Depois 
disso, o êxito foi retumbante. 

Queixamo-nos de que há muitas 
dificuldades nas famílias, os maus costu-
mes tomam conta do mundo. Isto 
acontece porque, como dizia um santo, 
“somos poucos os que rezamos, e os que 
rezamos, rezamos pouco.” 

Esta sociedade da técnica aprecia 
mais o movimento, o ruído, o correr de um 
lado para o outro do que o silêncio e a 
oração. 

Que admira que a família experimente 
tantas dificuldades, se ela deixou de rezar 
como tal? 

Mesmo quando se trata de aposto-
lado, acreditamos mais na eficácia da 
nossa palavra, dos nossos gestos, do que 
na oração. São muitos os pais que 
desejariam que os seus filhos fossem 
melhores, mas não rezam por eles. 

Para nós que vivemos no mundo, a 
oração tem de caminhar de mãos dadas 
com a ação, de outro modo, fazemos 
como quem tenta pregar um botão com 
agulha, mas sem linha. 

 
 

Fazer a vontade de 

Deus. 
 

«Disse-lhes Jesus: “Lançai a rede 
para a direita do barco e encontrareis”. 
Eles lançaram a rede e já mal a podiam 
arrastar por causa da abundância de 
peixes». 

Jesus aparece anónimo na praia, 
onde estão os sete Apóstolos, depois de 
uma noite de pesca sem qualquer 
resultado. 

Perante a sua confissão, de que nada 
tinham apanhado, dá-lhes uma indicação 
concreta: lançai a rede para a direita… A 
sua docilidade recebeu uma recompensa 
imediata numa pesca abundante, quando 
não o tinham conseguido na hora própria 
– de noite – e com toda a técnica de 
homens do mar. 

Muitas vezes, o que Deus nos pede 
para fazer parece-nos difícil e estéril. 
Experimentemos fazê-lo, e veremos que 
é fácil e fecundo. 

Às vezes temos de nos limitar à ação 
simbólica, porque não podemos fazer 
mais nada. Assim fizeram os israelitas, 
dando uma volta à cidade de Jericó 
durante sete dias, tocando as trombetas. 
Ao sétimo dia, as muralhas caíram, e eles 
entraram na cidade. Em Caná da Galileia 
só puderam encher as talhas de água, 
quando o que faltava era vinho para o 
banquete. Mas Jesus tomou a Seu cargo 
transformar miraculosamente a água em 
vinho delicioso. Quando as cinco mil 
pessoas não tinham que comer, em pleno 
deserto, os Apóstolos só conseguiram 
reunir cinco pães e dois peixes. Jesus 
multiplicou-os e todos comeram até à 
saciedade. 

Façamos tudo o que está na nossa 
mão, como se tudo dependesse de nós, e 
confiemos, depois, como se tudo depen-
desse de Deus. 
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Humildade 
 

«Perguntou-lhe pela terceira vez: 
“Simão, filho de João, tu amas-Me?” 
Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter 
perguntado pela terceira vez se O amava 
e respondeu-Lhe: “Senhor, Tu sabes 
tudo, bem sabes que Te amo”. [...]”.» 

Antes de conferir a Simão Pedro a 
chefia sobre toda a Igreja, Jesus pede-lhe 
uma tríplice confissão de amor, e ele vai 
respondendo com toda a generosidade. 

À terceira vez, porém, Pedro entris-
teceu-se, porque se apercebeu de que o 
Senhor lhe pedia a reparação da tríplice 
negação. E, desta vez, respondeu com 
mais humildade: “Senhor, Tu sabes tudo, 
bem sabes que Te amo”. 

Todo o evangelho deste Domingo é 
um chamamento insistente à virtude da 
humildade. É esta humildade que nos é 
pedida, manifesta-se, sobretudo, no 
espírito de serviço silencioso e alegre. 

Jesus Cristo ressuscitado serve os 
Apóstolos, depois de ter preparado a 
refeição, como se fosse a mais insigni-
ficante das criaturas. Simão Pedro acaba 
por responder com humildade, quando o 
Senhor o interpela pela Terceira vez 
sobre o seu amor ao Divino Mestre. 

Poderíamos encontrar maior húmil-
dade do que a de Jesus Ressuscitado na 
Hóstia consagrada? Deus oferece-Se-nos 
sob as aparências de um alimento vulgar. 

Não queiramos parecer mais do que 
somos. Deus constituiu-nos Seus filhos 
pelo Batismo, mas tudo o que há em nós 
é fruto da misericórdia do Senhor para 
connosco. 

Com Maria Santíssima, a humilde 
serva do Senhor, aprendamos a viver na 
humildade e no silêncio toda a nossa vida. 

 
 

Aniversários 

Esta semana estão de parabéns pelo 
seu aniversário natalício, os seguintes 
Leitores: 

Dia 9 de Maio: 

– José Meireles, da Paróquia de 
Carvalhosa, próxima quinta-feira. 

Dia 10 de Maio: 

– Jorge David, da Paróquia de Eiriz, 
próxima sexta-feira. 

Ao José Meireles e ao Jorge David, o 
Jornal do Leitor deseja-vos muitas 
felicidades. 

Sabias que... 
 

De costas para o 

Mediterrâneo 
 

Israel viveu de costas para o 
Mediterrâneo. As suas atividades 
pesqueiras centravam-se no Mar da 
Galileia; lago de água doce formado pelo 
rio Jordão. 

No tempo do rei Salomão mencio-
nava-se uma certa atividade comercial no 
Mediterrâneo. O rei Huram da Fenícia 
enviou a Salomão navios e marinheiros 
capazes. Cada três anos viajava a Társis 
(capital de Tartessos), região situada ao 
sul da atual península Ibérica de onde 
chegavam a Jerusalém «ouro, prata, 
marfim, macacos e pavões» (2 Cró. 9,21). 

 
 

H u m o r 

Retratos alentejanos 
 

Um dia o Joaquim foi a Lisboa 
passear. Ao passar em frente de uma loja 
que vendia espelhos olhou para a montra 
e como ele era parecido com o pai, ficou 
espantado e disse:  

– Um retrato do mê pai aqui em 
Lisboa. Vou comprá-lo. 

E assim fez. Quando chegou a casa a 
mulher viu-o com o embrulho e 
perguntou-lhe: 

 – Ó Jaquim que é isso? 
– Ei um retrato do mê pai que eu 

comprei em Lisboa, mas não abras antes 
de eu chegar do trabalho. 

Mal o Joaquim se foi embora, a 
mulher abriu o embrulho e viu o espelho, 
e quendo viu o seu reflexo, fechou o 
embrulho e foi a correr para casa da 
sogra. Quando chega diz para a sogra. 

– Ó minha sogra o seu filho anda-me 
a pôr os palitos. 

– Ná pode ser. 
– Então veja lá que ele foi a Lisboa e 

trouxe este quadro. Ele disse-me que era 
um retrato do pai, mas depois eu espreitei 
e vi um retrato de uma galdéria.  

– Ó deixa ver. Sinceramente o Jaquim 
anda mesmo mal. Em vez de andar com 
uma galdéria nova anda com uma 
galdéria feia e velha!!  

 
 

Visita-nos 
    www.paroquiascesf.com 

 

 

ESCALA  DE  LEITORES 

05-05-2019  –  III Dom. da Páscoa  

 
C A R V A L H O S A 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Respons. 
Fernanda 

Costa 

Joaquim 

Mendes 

Avisos 
Rosa 

Matos 

Jorge 

Moreira 

1.ª Leitura 
José M.ª 

Matos 

Joaquim 

Martins 

2.ª Leitura 
Fernanda 

Olinda 

Sara 

Pinto 

Oraç Univ. 
Rosa 

Matos 

Jorge 

Moreira 
 

E I R Í Z 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Carla 

Cunha 

Rosa 

Armanda 

2.ª Leitura 
Ana  

Rita 

Marta 

Pinheiro 

Oraç Univ 
Susana 

Pacheco 

Lúcia  

Gomes 
 

S A N F I N S 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Isabel 

Matos 

Conceição 

Andrade 

2.ª Leitura 
Eulália 

Gonçalves 

Helena 

Moreira 

Oraç Univ. 
Ricardo 

Brito 

Manuel 

Pereira 
 

F I G U E I R Ó 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Paulo 

Neto 

Luísa 

Abreu 

1.ª Leitura 
Paulo 

Neto 

Filipa 

Pereira 

2.ª Leitura 
Vera 

Moura 

Sónia 

Ribeiro 

Oraç. Fiéis 
Victor 

Ferreira 

Luísa 

Abreu 

A Fechar 
Ao pé do mar, onde Deus está em 

toda a parte, gradualmente me acalmei.  
                                    (Patti Smith) 
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