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JORNAL DO LEITOR 

Judas, o Cireneu e Eu 

Este espaço “Judas, o Cireneu e Eu, 

com tema de reflexão quaresmal, tão 

propício à nossa conversão, continua a 

ser publicado, apesar do Tempo Pascal 

em que vivemos.  

Vê-lo-emos aqui até janeiro de 2021. 

 

(11) 

FLAGELAÇÃO  

Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-   

-lha na cabeça, e uma cana na mão direita. 

Dobrando o joelho diante dele, 

escarneciam-no dizendo: «Salvé, rei dos 

Judeus!» 

                            (Mt 27, 29) 

 

II 

Lançaram-Lhe olhares de desafio  

e palavras agudas como setas. 

 

Lançaram-lhe risos e impropérios  

e cuspiram-Lhe no rosto magoado. 

 

Lançaram-Lhe um manto esfarrapado  

e uma coroa de escárnio e crueldade. 

 

E chamaram-Lhe rei,  

sem saberem que diziam a verdade. 

 
(Maria Teresa M. Gonzalez) 

 
 

Domingo de Páscoa da 

Ressurreição de Jesus 

Repicam os sinos e tilintam as 

campainhas, troam os foguetes e aos 

nossos olhos brilham as cores vivas 

duma festa que reflete a alegria cristã. 

Cristo Ressuscitou! Aleluia! 

Ao revivermos neste dia a 

Ressurreição de Jesus, somos 

convidados a escutar Pedro. Na 

primeira Leitura ele recorda diante dos 

pagãos, pela sua experiência 

testemunhal, as etapas da vida de 

Jesus que culminaram com a Sua 

ressurreição. 

Na segunda Leitura, Paulo 

convida-nos a viver uma vida nova, 

uma vez que, pelo Batismo, 

ressuscitamos com Cristo. 

O Evangelho recorda-nos a 

surpresa de Maria Madalena perante o 

túmulo vazio e a ida de Simão Pedro e 

outro discípulo ao sepulcro e que 

este viu e acreditou. 

Introdução 

São comoventes as palavras 

apaixonadas 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 anunciamos» (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 pessoalmente Jesus – é 

constituído testemunha das coisas que 

viu (Act 26,16) e recebe do Senhor 

esta incumbência: «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 projetos que 

fazemos, quando compramos, 

vendemos, dialogamos, dividimos 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, veremos o Senhor. 

 
 

«É d’Ele que todos os profetas dão 

o seguinte testemunho: quem 

acredita n’Ele recebe pelo seu nome 

a remissão dos pecados». 

(Act 10, 43) 
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Antífona de Entrada 

Salmo 138, 18.5-6 

Ressuscitei e estou convosco para 

sempre; pusestes sobre mim a vossa 

mão: é admirável a vossa sabedoria. 

OU: 

Lc 24, 34; cf. Ap 1, 5 

O Senhor ressuscitou verdadeira-

mente. Aleluia. Glória e louvor a Cristo 

para sempre. Aleluia. 

 
 

Primeira Leitura 
(Act 10, 34a, 37-43) 

 

Missa da Manhã e da Tarde:  

 
MONIÇÃO: 

 
Na Leitura que vamos escutar, Pedro, 

em casa de Cornélio, resume a mensagem 

cristã: Jesus é um homem concreto; 

mataram-n’O pregando-O numa cruz; Deus 

ressuscitou-O e os apóstolos são 

testemunhas destes factos. 

 

LEITURA: 

 
 

 

Leitura dos Atos dos 

Apóstolos 
 

Naqueles dias, 34aPedro tom-

ou a palavra e disse: 37«Vós 

sabeis o que aconteceu em toda 

a Judeia, a começar pela 

Galileia, depois do batismo 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. 
 

 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
Atenção às frases longas que 

exigem treino para um controlo mais 

apurado da respiração e da 

pontuação.  

Atenção às palavras: no (versículo 

37) …batismo que João pregou:… ler 

“prégou” de pregação (e não “pregou” 

de pregar pregos). O mesmo se diga 

no versículo 42: …mandou-nos pregar 

ao povo”.   

 
COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 
Esta Leitura é retirada do quinto 

dos oito discursos pronunciados por 

Pedro nos Atos 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 Batismo. 

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 atividade 

teve início: tudo começou na Galileia 

depois do batismo pregado por João. 

O que aconteceu antes – a sua 

infância e a juventude passadas em 

Nazaré – interessa à nossa curiosi-

dade, 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 transformação 

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 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 teste-

munhas 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. 

 
 

 

Jesus mandou-nos pregar ao 
povo e testemunhar que Ele foi 
constituído por Deus juiz dos vivos 
e dos mortos. 

(Act 10, 42) 
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Salmo Responsorial  
Sl 117 (118), 1-2.16ab-17.22-23 

 

MONIÇÃO: 

  

 Ao proclamarmos o salmo de 

meditação, aclamamos e exultamos de 

alegria e gratidão em louvor a Deus, pois 

reconhecemos a salvação, a justiça e as 

maravilhas que Deus oferece a todos os 

seus filhos. 

 

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. 

 
 

Segunda Leitura 
(Col 3, 1-4) 

 

Missa da Manhã:  

 
MONIÇÃO: 

 

Neste trecho da Epístola aos 

Colossenses, Paulo recorda-lhes que no 

dia do Batismo eles nasceram para uma 

vida nova que terá a sua plena realização 

junto de Deus. 

 

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. 
 

 

 

Sequência Pascal  
(Facultativo) 

 

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. 

 

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. 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

Ter o cuidado de ler devagar, 

entoar as frases com o devido relevo, 

evitando a recitação monocórdica, o 

enfadonho “choradinho”. 

Exercita alguma(s) palavra(s) em 

que notes alguma dificuldade em 

pronunciar. 

_______________________________ 

(segue-se a da Missa da Tarde) 

 

Missa da Tarde:  

(1 Cor 5, 6b-8) 

MONIÇÃO: 

 

Paulo não deseja que a comunidade 

seja uma espécie de «gueto» no mundo, 

mas que viva no mundo sem estar 

comprometido com o 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.  8Celebre-

mos a festa, não com fermento 

velho nem com fermento de 

malícia, mas com os pães 

ázimos da pureza e da verdade. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

A Sequência Pascal  

é Facultativo de se ler 
_______________ 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 Prestar atenção à interrogação da 

1.ª frase (a interrogação começa logo a 

sentir-se no início da frase) e às palavras 

“leveda” (pronunciar “levéda) e “pães 

ázimos” (vê e respeita a acentuação e não 

pronuncies “azímos”). 

De resto, a leitura não apresenta 

dificuldade de maior. 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA (da manhã): 
– aos Colossenses. 

Escrevendo aos cristãos de 

Colossos, Paulo recorda-lhes que, no 

dia do Batismo, 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  
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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 À 2.ª LEITURA (da tarde): 

– aos Coríntios. 

Parece haver aqui (v. 6b) uma 

referência ao incestuoso de que acaba 

de falar (v. 1-5): um mau exemplo é 

um mau fermento.  Mas São 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 pascais. 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 

perversidade, 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. 
 

A Sequência Pascal  
é Facultativa de se ler 

 
 

Aclamação ao Evangelho 
 (1 Cor 5, 7b-8a) 

 
MONIÇÃO: 

 

João chegou ao sepulcro, viu e 

acreditou. Cheios de alegria aclamemos a 

Jesus ressuscitado. 

 

REFRÃO:   

 

ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

  

Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi 

imolado: 

celebremos a festa do Senhor. 

 
 

Evangelho 
(Jo 20, 1-9) 

 

Missa da Manhã: 

 

EVANGELHO 

 

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 predileto 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, corren-

do mais depressa do que Pedro, 

e chegou primeiro ao sepulcro.  
5Debruçando-se, viu as ligadu-

ras 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) 

 

Celebração da Tarde:  
 

EVANGELHO 

 

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 

caminho?» 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?» Respon-

deram-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 conde-

nado 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 sobres-



saltaram: 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. 
 

 
 

«Na verdade, o Senhor ressuscitou 

e apareceu a Simão». 

(Lc 24, 34) 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO 
– DE S. JOÃO – 

(MISSA DA MANHÃ): 
 

«No primeiro dia da semana 

(Domingo), Maria Madalena foi de 

manhãzinha, ainda escuro, ao 

sepulcro...» (v. 1).  Nestas primeiras 

palavras do Evangelho do dia de 

Páscoa notam-se, quase que se 

respiram os sinais da vitória da morte. 

À face da terra tudo é silêncio, imobi-

lidade, calma, e uma mulher, só e 

amedrontada, move-se na obscu-

ridade da noite. A morte parece 

dominar incontestada e o silêncio e a 

escuridão celebram o triunfo. O poder, 

o princípio da força, a discriminação, a 

injustiça, o fermento da astúcia, 

parecem ter definitivamente levado a 

melhor sobre as forças da vida. 

Vejamos, pelo contrário, o que 

acontece quando Maria vê o sepulcro 

vazio: a cena muda como que por 

encanto. Tomados por um frémito 

imprevisto, todas as personagens 

sacodem o seu torpor (inação) e 

começam a mover-se rapidamente: 

Maria Madalena «correu e foi ter com 

Simão Pedro... que partiu com o outro 

discípulo... Corriam os dois juntos, 

mas o outro discípulo antecipou-se...» 

(v. 2-4).      

Apanhando todos de surpresa, no 

dia a seguir ao sábado, a vida explode 

com toda a sua força. Deus interveio e 

abriu de par em par o sepulcro, mas a 

Madalena ainda não o sabe, pensa 

que o cadáver foi roubado. A sua é 

uma reação natural e espontânea, é o 

primeiro pensamento que atravessa a 

mente de quem quer que venha a 

contactar com um túmulo vazio. 

Pode-se ficar por esta primeira 

consideração ou então continuar a 

procurar um sentido para aquilo que 

se constata. Diante da morte podemo-   

-nos resignar e chorar ou então abrir o 

coração à luz do alto. 

A Madalena sai momentânea-

mente de cena e é como se passasse 

o testemunho, na corrida para a fé, a 

outros dois discípulos. Um é bem 

conhecido, Pedro, o outro não tem 

nome. Costuma-se dizer que se trata 

do evangelista João. Mas esta 

identificação aconteceu muito tarde, 

cerca de cem anos depois do apóstolo 

ter morrido. Pode ser que fosse ele o 

discípulo que Jesus amava, todavia, 

no Evangelho de João, esta figura tem 

certamente também um carácter 

simbólico que convém perceber. Este 

discípulo sem nome está sempre 

ligado de alguma forma a Pedro, 

porque: 

– entra em cena ao lado de André. 

Os dois, um dia veem Jesus passar, 

perguntam-lhe onde mora, seguem-no 

e ficam com Ele toda a noite. O que 

tem Pedro a ver com isto? Tem 

porque o discípulo sem nome chega a 

Jesus antes dele (Jo 1, 35-40); 

– não se fala deste discípulo até à 

Última Ceia quando Jesus declara que 

entre os doze está também um traidor. 

Quem o descobre? Quem sabe 

reconhecer quem está do lado de 

Jesus e quem, pelo contrário, está 

contra Ele?  Não Pedro, mas o 

discípulo sem nome que reclina a 

cabeça sobre o peito do Senhor (Jo 

13, 23-26); 

– durante a Paixão, enquanto 

Pedro fica por ali e renega o Mestre, o 

discípulo sem nome tem a coragem de 

o seguir, entra na casa do sumo 

sacerdote e está perto dele durante o 

processo (Jo 18,15-27); 

– no calvário Pedro não aparece, 

fugiu. O discípulo que Jesus ama, pelo 

contrário, está com o Mestre, está aos 

pés da cruz com a mãe dele (Jo 19, 

25-27);  

–  depois temos o trecho de hoje, 

no qual Pedro é de novo batido, quer 

na corrida material, quer na espiritual 

– como dentre em breve iremos ver 

(Jo 20, 3-10); 

– no mar de Tiberíades é ainda 

este discípulo a reconhecer o 

Ressuscitado no Homem que se 

encontra na margem. Pedro dá-se 

conta somente mais tarde (Jo 21, 7); 

– por fim, quando é convidado por 

Jesus a segui-lo, Pedro não tem a 

coragem de o fazer sozinho, sente a 

necessidade de ter ao seu lado «o 

discípulo que Jesus amava» (Jo 21, 

20-25). 

Quem representa então? Por que é 

que não tem nome? 

Representa o discípulo autêntico, 

aquele que logo que encontra Jesus 

não hesita, segue-o imediatamente, 

quer conhecê-lo, esquece-se até 

mesmo de dormir desde que possa 

estar com Ele. Conhece-o ao ponto de 

descobrir imediatamente quem são os 

seus amigos e inimigos. Segue-o 

também quando é necessário dar a 

vida. Não tem nome porque cada um é 

convidado a inserir o próprio nome. 
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Vemos este par de discípulos 

correrem para o sepulcro. O discípulo 

sem nome chega primeiro, debruça-      

-se, vê as ligaduras no chão, mas não 

entra. Chega também Simão Pedro 

que entra, vê as ligaduras no chão e o 

sudário que tinha sido posto sobre o 

rosto de Jesus, não no chão com as 

ligaduras, mas enrolado à parte. Nada 

de milagroso, não há nenhuma 

aparição de anjos, por todo o lado, 

veem-se apenas os sinais da morte. 

Talvez os discípulos tenham uma 

intuição, aquela formulada por João 

Crisóstomo: «Quem quer que tenha 

levado o corpo, não o teria antes 

despido, nem teria tido o trabalho de 

remover e enrolar o sudário e de o dei-

xar noutro sítio.» Portanto, o cadáver 

não foi roubado. 

Pedro, para atónito e estupefacto. 

Constata, mas não consegue ir mais 

além. Os seus pensamentos 

bloqueiam-se diante da evidência da 

morte. O discípulo sem nome, pelo 

contrário, dá um passo em frente: viu 

e acreditou (v. 8). É o momento 

culminante do seu caminho em 

direção à fé no Senhor ressuscitado. 

Perante os sinais da morte (o túmulo, 

as ligaduras, o sudário…) ele começa 

a vislumbrar a vitória da vida. 

A anotação que se segue, associa 

os dois discípulos: «Na verdade, ainda 

não tinham entendido a Escritura, 

segundo a qual Jesus devia 

ressuscitar» (v. 9). Parece ilógica, pelo 

menos no que diz respeito ao 

discípulo sem nome. Mas, nesta 

altura, o evangelista João não está a 

redigir uma crónica fria dos factos, 

mas a indicar aos cristãos das suas 

comunidades o itinerário através do 

qual se chega à fé. Parte-se dos sinais 

– aqueles documentados pelos 

Evangelhos (Jo 20, 30-31), – que, 

porém, permanecem misteriosos e 

incompreensíveis se não nos 

deixarmos guiar pela palavra de Deus 

contida nas Sagradas Escrituras. São 

estas que abrem de par em par as 

portas da mente e do coração e dão a 

iluminação interior que desvela 

(descobre) o Ressuscitado. O 

discípulo autêntico não precisa de ou-

tras provas, não precisa das 

verificações que Tomé irá exigir. 

Jesus disse aos discípulos: «Se o 

grão de trigo caído à terra não morre, 

permanece só; mas se morre, produz 

muito fruto.» Quem ainda não acredita 

considera um absurdo, uma loucura o 

dom gratuito da vida, porque por 

detrás deste dom vê apenas os sinais 

da morte. À luz da Páscoa, pelo 

contrário, o discípulo autêntico «co-

meça a entender» que a vida doada 

pelos irmãos introduz na bem-                  

-aventurança de Deus. 

O versículo conclusivo do episódio 

– os dois discípulos «regressaram a 

casa» (v. 10) – dá quase a impressão 

que tudo volta a ser como era antes. 

Mas não é assim. Os dois conheceram 

Jesus, verificaram os mesmos factos e 

viram os mesmos sinais. Retomam a 

vida de todos os dias, mas um 

continua desencorajado e desiludido, 

o outro é guiado por uma nova luz e 

sustentado por uma nova esperança. 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO 
– DE S. LUCAS –  

 

(CELEBRAÇÃO DA TARDE) 

 
Temos aqui uma das mais belas 

páginas do Evangelho: um relato cheio 

de vivacidade, de finura e de 

psicologia, em que acompanhamos o 

erguer daquelas almas desde a mais 

amarga frustração até às alturas da fé 

e da descoberta de Jesus ressus-

citado. A crítica bíblica procura 

distinguir neste relato os elementos de 

tradição e os elementos redacio-

nais. Podem identificar-se muitos 

elementos de tradição neste relato, 

mas não dispomos de meios para 

classificar como meramente 

redacionais todos os restantes, pois 

não são do nosso conhecimento todas 

as fontes de que Lucas dispôs; a 

própria crítica admite «fontes 

especiais» para a redação de Lucas. 

Um facto indiscutível é que Lucas é 

um teólogo e um catequista, não é um 

jornalista e não se limita a contar a 

seco umas aparições; não temos, 

porém, elementos suficientes para 

definir em que medida reelaborou as 

suas fontes. 

V. 13 «Emaús»: uma povoação a 

60 estádios (duas léguas), uns 11 

quilómetros e meio de Jerusalém. Há 

duas leituras variantes nos manus-

critos gregos do Evangelho de Lucas: 

a imensa maioria deles regista 60 

estádios; alguns poucos têm 160 (o 

que equivale a uns 30 Km). Também 

não existe completo acordo sobre a 

sua localização, sendo indicados 

vários locais na tradição cristã; Al-

Qubeibeh é o de maior aceitação, a 

uns 12 Km a Noroeste da Cidade 

Santa . 

V. 16 «Mas os seus olhos 

estavam impedidos de O 

reconhecerem». Não é que não 

vissem a Jesus, ou que Jesus se 

quisesse ocultar, mas eles é que 

estavam obcecados pelo seu extremo 

desalento. E fica-nos a lição: para que 

se possa reconhecer a Jesus 

ressuscitado é indispensável o olhar 

da fé. 

V. 18 «Cléofas» parece ser dife-

rente do marido de Maria, mãe de 

Tiago e José (Jo 19, 25); embora 

alguns o identifiquem, a grafia é 

diferente: Kleopás. 

V. 22-24 «É verdade que 

algumas mulheres… Alguns dos 

nossos». Aqui se resume o que foi 

relatado antes com mais pormenor (Lc 

23, 56b – 24, 9) e correspondente à 

tradição sinóptica e joanina. 

Certamente que «os nossos» são 

«Pedro e o outro discípulo» 

(certamente João, cf. v. 12 e Jo 20, 1-

10). «Mas a Ele não O viram»: se este 

não é um pormenor meramente 

redaccional, temos que admitir que 

ainda não lhes constava da aparição 

de Jesus a Pedro, referida adiante, no 

v. 34; (cf. 1 Cor 15, 5). 

V. 28-30 «Jesus fez menção de 

seguir para diante». Lucas volta a 

aludir ao «caminho de Jesus» (no v. 

15 já tinha usado o mesmo verbo 

grego que significa caminhar). R. J. 

Dillon (From eye-witnesses to 

ministers of the word) pensa que este 

pormenor lucano insinua que a 

presença de Jesus no meio dos seus 

através da Eucaristia – a fração do 

pão do v. 30 – constitui o momento 

cume do seu caminhar pelo caminho 

da salvação. Enternece o leitor ver 

como Jesus ressuscitado se torna o 

companheiro de caminho (recorde-se 

como Lucas gosta de focar a vida 

cristã como um caminho e um 

seguimento de Jesus); Jesus, depois 

de se fazer encontrado, agora faz-se 

rogado. Isto mesmo nos sucede 

muitas vezes na vida cristã. Ele vem 

ao nosso encontro sem O 

procurarmos e, outras vezes, quer dar-

-nos o ensejo de O convidarmos 

a ficar connosco e de praticarmos a 

caridade com os outros, que são Ele 

(cf. Mt 25, 40). Mas aqui o convite feito  

 
 

Domingo de Páscoa da Ressurreição   
N.º 621 – 12.04.2020 – Pág. 6 / 08  

 

 



 

Pág. 7 / 08 – N.º 621 – 12.04.2020 
Domingo de Páscoa da Ressurreição 

 

a Jesus não é um simples ato de 

caridade e de cortesia. Com efeito, 

parece que a narrativa nos leva a 

pensar que quem faz este pedido é 

toda a comunidade cristã, que se 

reúne para celebrar a Eucaristia e 

anseia estabelecer uma comunhão 

íntima com Jesus ressuscita-

do (ibid.). Todos estão de acordo em 

ver a estreita relação da refeição 

descrita com a multiplicação dos pães 

e a instituição da Eucaristia. 

V. 31 «Abriram-se-lhes os olhos 

e reconheceram-no, mas Ele 

desapareceu da sua presença». É 

na Eucaristia que se abrem os olhos 

para a fé, para captar o que é invisível, 

mas real. Impressiona muito o relato 

ao unir o aparecimento com o desapa-

recimento, sem se dizer para onde é 

que Jesus se retirou. Desta maneira 

fica sugerida uma nova presença, a de 

Jesus glorioso e ressuscitado: uma 

ausência que é presença. 

V. 32 «Não ardia cá dentro o 

nosso coração?». Quando lemos a 

Escritura guiados por Jesus, presente 

na Igreja, inflama-se o nosso coração 

e sentimo-nos urgidos a mostrar aos 

que nos rodeiam, com as nossas 

vidas, pela palavra e pelo exemplo, 

que Cristo vive, que a Ressurreição é 

uma realidade. O episódio constitui um 

apelo a fazermos o mesmo papel do 

Ressuscitado junto dos desiludidos da 

vida e sem esperança e a comunicar-      

-lhes a nossa experiência de fé. No 

relato também se põe em evidência a 

união do pão e da palavra na vida da 

Igreja. 

 
 

Oração Universal 

 

1 – Pela Igreja católica e apostólica, 

      para que se alegre santamente  

nesta Páscoa 

e proclame que o Senhor   

ressuscitou,  

oremos, irmãos. 

 

2 – Por todos os que foram batizados, 

para que aspirem às realidades  

do alto 

e deem graças pelo seu novo        

nascimento, 

oremos, irmãos. 

 

3 – Pela humanidade inteira, 

para que acolha a Boa Nova e a   

aliança 

que Deus lhe oferece em Cristo   

ressuscitado, 

oremos, irmãos. 

 

4 – Pelas famílias cristãs, 

para que o Cordeiro pascal, que é   

a nossa vida, 

as alimente com o seu Corpo e o   

seu Sangue, 

oremos, irmãos. 

 

5 – Pela nossa comunidade paroquial, 

para que cresça no amor a  

Jesus Cristo 

e dê testemunho da sua   

Ressurreição, 

oremos, irmãos. 

 

Antífona da Comunhão 

1 Cor 5, 7-8 

Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi 

imolado: celebremos a festa com o 

pão ázimo da pureza e da verdade. 

Aleluia. 

 
 

A derrota da vida 

perante a morte 

O homem não quer ver a morte. 

Todavia, nunca a morte esteve mais 

entranhada numa civilização como a 

nossa. Abrimos o jornal, ligamos a 

televisão, saímos pelas ruas das 

nossas cidades e tudo cheira a morte. 

Há regiões e situações em que a 

morte domina de maneira absoluta e o 

silêncio comemora a sua vitória. O 

poder, o princípio da força, a 

discriminação, a injustiça, o fermento 

da astúcia parecem por vezes 

esmagar definitivamente as forças da 

vida, e o homem sente-se como 

retraído e paralisado diante do triunfo 

do mal. 

Mas tudo mudaria se o homem 

tivesse a certeza de que as coisas 

continuam de algum modo “do outro 

lado”. Dizemos desejar a vida eterna, 

mas na realidade só aspiramos a 

continuar na atual. Outra vida maior 

aterra-nos, porque nos transcende. 

Isto mesmo aconteceu aos 

discípulos de Jesus que o tinham 

seguido e acreditavam n’Ele, com o 

coração, com fé. Ele era tudo para 

eles. A morte de Jesus era para eles 

tão definitiva como é para nós a do 

melhor amigo que levamos a enterrar. 

Na manhã de Páscoa, porém, Deus 

manifesta o primeiro sinal que a 

ressurreição de Cristo pode operar. 

 
 

O primeiro sinal da 

vitória da vida 

 Na manhã da Páscoa, uma mulher 

– a mulher na sociedade hebraica 

pertencia à categoria das pessoas 

discriminadas, assim como os 

escravos, os pastores e as crianças, 

que não eram consideradas 

testemunhas idóneas – foi escolhida 

por Deus para proclamar ao mundo o 

primeiro anúncio de que a morte fora 

vencida. Diante do que viu, correu e 

foi ter com Simão Pedro e com o outro 

discípulo que Jesus amava. Contou-      

-lhes alarmada que o Senhor 

desaparecera do sepulcro. Alertados 

por Maria Madalena, eles correm ao 

sepulcro e diante dos sinais da morte 

(o túmulo, as ligaduras no chão, o 

sudário enrolado à parte...) descobrem 

a vitória da vida. Pedro apenas 

interpreta os sinais da morte. O outro 

discípulo viu e acreditou. Calam-se. 

Estão frente ao mistério e deixam-se 

penetrar por ele. Só agora descobrem 

que o triunfo pode vir através da morte 

e do sofrimento. 

A atitude dos dois discípulos diante 

do sepulcro vazio repete-se ainda 

hoje. Há quem pense que a doação da 

própria vida é somente morte, 

renúncia, destruição de si mesmo. 

Outros, pelo contrário, compreendem 

que uma vida consagrada aos irmãos, 

como fez Jesus, não termina com a 

morte, mas abre-se para a plenitude 

da vida em Deus. 

Mais tarde, são os discípulos de 

Jesus que testemunham a sua 

ressurreição, porque estiveram com 

Ele, comeram e beberam com Ele, 

ouviram os seus ensinamentos. 

E nós, como podemos ser 

testemunhas se não vimos nem 

ouvimos nada? 

Poderemos ser testemunhas do 

Ressuscitado se fizermos a 

experiência da ressurreição através 

das nossas obras. 
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Vida nova 

manifestada em nós 

através das obras 
  

Pelo Batismo, nós passamos da 

morte à vida. Se pela nossa maneira 

de viver pudermos afirmar que a 

nossa vida mudou completamente e 

que abandonamos as obras de morte 

– os ódios, os rancores, as invejas, as 

injustiças, a maledicência, a violência, 

a vingança... – então, podemos 

também proclamar-nos testemunhas 

da ressurreição. Ninguém poderá 

duvidar do nosso testemunho pois 

estará cimentado em factos que todos 

poderão verificar. 

Diz-nos a segunda Leitura de hoje 

que nos devemos afeiçoar às coisas 

do alto e não às da terra. Embora nos 

ocupemos delas como os outros, 

devemos ter a firme convicção de que 

a plenitude da vida não pode ser 

alcançada aqui. As boas obras não 

podem faltar, pois são uma 

manifestação da vida nova e sinais da 

sua presença, tal como os frutos que 

podem aparecer e crescer numa 

árvore viva e viçosa. 

Que o Senhor nos ajude a sermos 

árvores viçosas que se conhecem 

pelos seus frutos, frutos de vida de 

ressurreição, nascida da água do 

Batismo e da unção do Espírito Santo. 

 
 

 

CONFISSÕES 

 

II – Examino o cumprimento 

das minhas obrigações  

para com Deus. 

 

Faltei à Missa algum Domingo ou 

Dia Santo de guarda por culpa 

própria? Quantas vezes? Deixei algum 

dia de rezar? Recebi algum 

sacramento sem estar na graça de 

Deus? 

Alguma vez neguei a fé verdadeira, 

chegando a afirmar-me ateu ou 

agnóstico? Tive vergonha de 

manifestar a minha fé? Se alguma 

omissão me parece mais grave, contá-   

-la-ei ao sacerdote. 

Pratiquei ou aconselhei algum ato 

de superstição, de bruxaria, ou outras 

práticas não aconselhadas pela 

Igreja? Assisti a alguma reunião de 

espiritismo, culto de seitas, ou outras 

manifestações de falsas religiões, 

procurando noutro lugar a salvação 

que só Jesus Cristo pode dar através 

da Santa Igreja e dos Sacramentos? 

Cheguei a considerar-me membro de 

outra comunidade, cristã ou não cristã, 

cometendo assim o pecado de cisma, 

heresia ou apostasia? 

Procurei aprofundar a minha 

pertença à Igreja, participando das 

atividades paroquiais ou de algum 

movimento de obra apostólica? 

Procurei a formação cristã e a 

catequese adequada à minha idade e 

formação? Ou pelo contrário tenho-me 

afastado da vida da comunidade 

cristã, vivendo a minha religião de 

uma forma individualista, sem me 

preocupar com o crescimento da 

minha fé cristã? 

Contribui para as necessidades da 

Igreja com as esmolas justas e 

possíveis? Cumpri as minhas 

promessas e votos? Guardei o jejum e 

a abstinência prescritos pela Igreja? 

 
 

 

 
 

Seis Adágios 

populares 

 

1 

Entre marido e mulher  

ninguém meta a colher 
 

2 

Quem longe vai casar  

ou se engana ou vai enganar 
 

3 

Ficou como quem cevou  

e não matou 
 

4 

O comer e o ralhar  

todo o mal é começar 
 

5 

Filhos quem os tem  

que os mantenha 

6 

Se mais me desse mais comia  

adeus senhor abade até outro dia 

 
 

Humor 

– André, acabaste os trabalhos 

para a escola? 

– Sim, mamã. 

– Mas como? A página do caderno 

ainda está em branco!... 

– Pois está. O tema da redação 

era: “Consequência da preguiça”!... 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Num dia de chuva, um cogumelo 

diz à relva: 

– Que temporal! Já viste como 

chove? 

 – Sim, mas tu, pelo menos, tens 

guarda-chuva! 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Beatriz, criança de 3 anos, 

pergunta: 

– Mamã, antes de eu nascer já me 

tinhas visto? 

 – Claro que não! 

 – Então como sabias que eu era 

tua filha? 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

– Olha lá, ó João – pergunta a 

Manuela toda contente a querer 

atrapalhar o irmão – por que é que os 

cães deitam a língua de fora quando 

vão correr? 

– Ora! – responde logo o irmão -: é 

para equilibrar o peso da cauda! 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Num exame de medicina: 

– Qual o primeiro sintoma de que 

se aproxima a morte? 

  – A chegada do médico! 

 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES 

– 12-04-2020 – 

Domingo de Páscoa 

da Ressurreição do Senhor 

Na Igreja, todas as atividades, as 

celebrações, as reuniões, etc. 

continuam suspensas por tempo 

indeterminado. 
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