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Judas, o Cireneu e Eu 

Este espaço “Judas, o Cireneu e 
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tão propício à nossa conversão, 

continua a ser publicado, apesar do 

Tempo Pascal em que vivemos.  

Vê-lo-emos aqui até janeiro de 2021. 

 

(12) 

FLAGELAÇÃO  

Senhor, onde estão os Teus amigos? Onde 

estão os Teus súbditos? 

Deixaram-Te. É uma debandada que dura 

vinte séculos… 

Fugimos todos da Cruz, da Tua Santa 

Cruz. 

(Mons J. Escrivá, Via Sacra) 

 

III 

Teu corpo cansado  

ajoelha no pó;  

Teu corpo humilhado  

é uma chaga viva,  

é ferida ardente  

que cala e que consente. 

 

E eis-Te só,  

sob um céu calado. 

 

Toda a tua gente  

fica deste lado,  

atrás do muro,  

em lugar seguro,  

em lugar distante  

do teu sofrimento,  

para maior tormento. 

 

Daqui lanço um olhar  

– gelado de horror –  

para esse teu olhar:  

Império de Dor. 

 
(Maria Teresa M. Gonzalez) 

 
 

II Dom. da Páscoa 

Para os homens da nossa época, 

convencidos de que não têm pecados, 

porque não admitem qualquer lei que 

os condicione e lhe mostre os limites 

da sua liberdade, não faz sentido falar 

de misericórdia de Deus. 
Também não faz sentido apelar a 

que usem de misericórdia para os 

outros, aquele que perdeu o sentido 

do amor a Deus e aos irmãos. Ele 

falará só de justiça entendida ao seu 

modo, confundindo-a muitas vezes 

com crueldade. 

E, no entanto, o Senhor acha que 

ela é tão necessária para os nossos 

dias, que inspirou à Igreja celebrar 

neste 2.º Domingo da Páscoa o Dia da 

Misericórdia. 

  
 

Introdução 

A melhor roupa, a que se veste 

para ir à igreja, é chamada na 

linguagem popular portuguesa, 

«Roupa para ir ver Deus», «Roupa de 

ir à Missa», «Roupa do Domingo». 

Esta expressão nasce da convicção 

de que, ao domingo, a comunidade 

em festa reúne-se para «ver o 

Senhor». 
É um dia de alegria porque, como 

na Páscoa e «oito dias depois» (Jo 20, 

19.26), o Ressuscitado torna-se de 

novo presente no meio dos discípulos 

reunidos, aquece os corações abrindo-   

-os à compreensão das Escrituras e, 

«ao partir do pão», abre-lhes os olhos 

e dá-se a conhecer (Lc 24, 31-32). 

Os evangelistas mostram pouco 

interesse pela precisão cronológica e, 

no entanto, estão todos de acordo 

acerca de uma data: foi no «primeiro 

dia da semana» que os discípulos 

viram o Senhor, e por este motivo as 

comunidades cristãs escolheram este 

dia para o dedicar à leitura da palavra 

(Act 20, 7-12), à celebração da Ceia 

do Senhor (1 Cor 11, 20.26), à oração 

e à partilha dos bens. 

Sempre no primeiro dia da 

semana, cada um punha de lado 

aquilo que tinha conseguido poupar (1 

Cor 16, 2) e apresentava o seu dom à 

comunidade, que distribuia as ofertas 

pelos membros mais necessitados ou 

as enviava às comunidades mais 

pobres. 

Um dos testemunhos mais antigos 

vem de um escritor pagão, Plínio, o 

Jovem, que, por volta do ano 112, 

escreve ao imperador Trajano: os 

cristãos «têm por hábito reunir-se, 

num determinado dia, antes do 

amanhecer, e cantarem hinos a Cristo 

como a um Deus.» 

Era o dia do Senhor – o domingo 

(Ap 1, 10) – o dia em que cada 

comunidade celebrava, com o rito, a 

sua fé e a sua vida. 
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– Como crianças recém-nascidas, 

a mãe Igreja alimenta os seus filhos, 

não com visões, mas com o leite da 

Palavra. 

 
 

Antífona de Entrada 

1 Pedro 2, 2 

Como crianças recém-nascidas, 

desejai o leite espiritual, que vos fará 

crescer e progredir no caminho da 

salvação. Aleluia. 

 OU: 

4 Es 2, 36-37 

Exultai de alegria, cantai hinos de 

glória. Dai graças a Deus, que vos 

chamou ao reino eterno. Aleluia. 

  
 

Primeira Leitura 
(Act 2, 42-47) 

 
MONIÇÃO: 

 

No texto do Livro dos Atos dos 

Apóstolos temos, na “fotografia” da 

comunidade cristã de Jerusalém, os traços 

da comunidade ideal: é uma comunidade 

fraterna, preocupada em conhecer Jesus e 

a sua mensagem de salvação, que se 

reúne para louvar o seu Senhor na oração 

e na Eucaristia, que vive na partilha, na 

doação e no serviço e que testemunha — 

com gestos concretos — a salvação que 

Jesus veio propor aos homens e ao mundo. 

 
LEITURA: 

 
 

Leitura dos Atos dos 

Apóstolos. 
 
42Os irmãos eram assíduos 

ao ensino dos Apóstolos, à 

comunhão fraterna, à fração do 

pão e às orações. 43Perante os 

inumeráveis prodígios e 

milagres realizados pelos 

Apóstolos, toda a gente se 

enchia de temor. 44Todos os que 

haviam abraçado a fé viviam 

unidos e tinham tudo em 

comum.45Vendiam propriedades 

e bens e distribuíam o dinheiro 

por todos, conforme as 

necessidades de cada um.  
46Todos os dias frequentavam o 

templo, como se tivessem uma 

só alma, e partiam o pão em 

suas casas; tomavam o 

alimento com alegria e 

simplicidade de coração,  
47louvando a Deus e gozando da 

simpatia de todo o povo. E o 

Senhor aumentava todos os 

dias o número dos que deviam 

salvar-se. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
A Leitura, não sendo particular-

mente difícil, deve ser preparada com 

todo o cuidado. Aliás esta deve ser 

sempre a grande preocupação de um 

Leitor.  

No entanto, há expressões de 

grande importância como “à 

comunhão fraterna”, “à fração do pão”, 

“e às orações” que é preciso dar 

ênfase, devem fazer notar-se. 

Isola as palavras que notes 

necessidade de exercitar e exercita-      

-as. Ex.: assíduos / inumeráveis / 

prodígios / e outras. 

 
COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 
 

A primeira Leitura de todos os 

domingos do tempo pascal é tirada 

dos Atos dos Apóstolos, o Livro que 

narra a difusão do Evangelho no 

mundo e o nascimento das primeiras 

comunidades cristãs. 

O trecho de hoje apresenta um 

quadro encantador da vida da 

comunidade de Jerusalém, nascida ao 

redor de Maria e dos Apóstolos, 

depois do Pentecostes. Constitui o 

ponto de referência de todas as 

comunidades cristãs. Os pilares em 

que assenta são enumerados nos dois 

primeiros versículos da Leitura (v. 42-

43): fidelidade à catequese, comunhão 

dos bens, celebração semanal da 

Eucaristia (chamada «fração do pão»), 

oração em comum. Vejamos 

detalhadamente cada uma destas 

características. 

A catequese 

A catequese (quotidiana) antes de 

mais. 

Os Doze não se comportam como 

os rabis: não se limitam a repetir as 

interpretações dos antigos. Procla-

mam que chegaram os últimos 

tempos, mostram como as Escrituras 

e as profecias se cumpriram em Jesus 

de Nazaré (Act 4, 33), comunicam a 

luz que receberam na Páscoa para 

que todos possam compreender o 

significado da morte escandalosa do 

seu Mestre. 

Também hoje a leitura da Palavra 

é o único e sólido fundamento sobre o 

qual se deve apoiar a fé da 

comunidade (Rm 10, 14-17). As 

emoções religiosas, as sensações, as 

«revelações» pessoais não são senão 

frágeis paliativos, alternativas 

delusorias (ficticias). 

A comunhão dos bens. 

Em muitos campos da moral, os 

cristãos seguem princípios e fazem 

opções diferentes das que faz quem 

não acredita, mas quando se trata de 

administrar os bens comportam-se 

normalmente como todas as outras 

pessoas: mercadejam, negoceiam, 

acumulam, como se a Ressurreição 

de Cristo nada tivesse a ver com a 

gestão económica. 

Quem pensa e age deste modo 

fica certamente admirado com a 

mudança radical que se observa na 

comunidade de Jerusalém, a partir da 

Páscoa: os crentes possuem tudo em 

comum (Act 2, 44), ninguém chama 

seu ao que lhe pertence (Act 4, 32), 

tudo é distribuído de acordo com a 

necessidade de cada um (Act 2, 45; 4, 

35). Não se diz que são mais 

generosos do que os outros, que dão 

mais esmolas, mas que renunciaram a 

todos os seus bens. 

Não são desprezadas as 

realidades deste mundo, mas é 

proposta a renúncia voluntária à 

utilização egoísta daquilo que se 

possui. 

O ideal do cristão não é a 

indigência (miséria), mas um mundo 

onde «não haja ninguém necessitado» 

(Act 4, 34). Quem acredita que Cristo 

ressuscitou não se submete à 

escravidão do ter. Com a partilha, 

manifesta a completa disponibilidade 

de se colocar ao serviço dos irmãos. 

A riqueza não é um mal, mas é-o o 

enriquecimento que deixa os outros 

em situação de necessidade. A pobre- 
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za é um mal, por isso desaparece no 

Reino de Deus. Na comunidade onde 

se vive a partilha não pode existir a 

pobreza. Como explicava Basílio, o 

Padre da Igreja do século IV: «Se 

cada um tomasse para si quanto 

precisa para as suas necessidades, 

deixando o supérfluo ao indigente (ao 

pobre), ninguém seria rico e ninguém 

seria pobre». Na comunidade onde se 

vive a partilha não pode existir a 

pobreza.  Como explicava Basílio, o 

Padre da Igreja do séc. IV: «Se cada 

um tomasse para si quanto precisa 

para as suas necessidades, deixando 

o supérfluo ao indigente, ninguém 

seria rico e ninguém seria pobre». 

Os cristãos de Jerusalém levavam 

uma vida radicalmente diferente da 

que se vivia à sua volta. A alegria, a 

simplicidade de coração, a caridade 

que tinham uns para com os outros 

atraíam a simpatia de todo o povo. As 

pessoas perguntavam-se: de onde 

vem o impulso a viver uma forma de 

vida tão extraordinária? A resposta 

era: da Ressurreição de Cristo. A vida 

nova da comunidade era a prova de 

que Cristo vive. 

Há uma experiência que as 

pessoas de todos os tempos têm 

direito a fazer: encontrar uma 

comunidade de pessoas completa-

mente diferentes, uma comunidade 

que propõe e vive valores alternativos 

aos que são oferecidos pelo ambiente 

circunstante. A experiência da 

comunidade de Jerusalém não deve 

ser aplicada à letra das nossas 

comunidades, porque não só não 

seriam resolvidos os problemas como 

se criariam outros ainda maiores.  

Porém, o desapego dos bens deste 

mundo permanece uma condição 

indispensável para quem acredita no 

Ressuscitado. 

Esta é a primeira das três maiores 

«descrições sumárias» de Atos da 

primitiva comunidade cristã de 

Jerusalém. As outras duas mais 

desenvolvidas estão em Act 4, 32-35; 

e 5, 12-16. Nestas descrições focam-     

-se três aspetos da vida dos primeiros 

cristãos de Jerusalém: a sua vida 

religiosa, o cuidado dos pobres e os 

prodígios realizados pelos Apóstolos, 

insistindo-se ora num,  ora noutro 

aspeto; aqui insiste-se na vida 

religiosa. Os relatos sumários são 

breves resumos da vida da Igreja, que 

não se reduzem a estes três relatos 

maiores. Os críticos veem nalguns 

deles uma descrição um tanto 

idealizada, pois é feito um juízo global 

a partir de casos concretos, como 

quando se diz que ninguém tinha nada 

seu (4, 42), ou que todos eram 

curados (5, 16), etc. A credibilidade do 

conteúdo destes sumários é, no 

entanto, confirmada pelo facto de que 

a clara visão idílica de alguns 

elementos não leva o autor a deformar 

a realidade, pois não esconde 

acontecimentos que podiam embaciar 

essa visão tão otimista (por ex., o caso 

de Ananias e de Safira, em Act 5, 1-

11). 

V. 42 «O ensino dos Apósto-

los». Os Apóstolos não se limitavam a 

pregar o primeiro anúncio (kérigma),  

em ordem à conversão inicial e ao 

Batismo (cf. Act 2, 14-41); dedicavam-   

-se também a uma instrução 

catequética dos que já tinham a fé. 

«A comunhão fraterna»,  isto é, 

havia uma grande unidade de espíritos 

e de corações («um só coração e urna 

só alma» Act 4, 32); a tradução latina 

da Vulgata interpretou a expressão no 

sentido da comunhão eucarística  

(«comunhão da fração do pão»), uma 

vez que, de facto, este Sacramento é 

o fundamento da união de todos os 

cristãos entre si: 1 Cor 10, 17. 

«Fração do pão»:  o partir do 

pão era o nome primitivo dado à 

celebração da Eucaristia, um nome 

tirado do gesto de Jesus de partir o 

pão na Última Ceia. Com toda a 

probabilidade, temos aqui uma 

referência à celebração eucarística, 

designada desta maneira em 1 Cor 10, 

16-17 e Act 20, 7. 

V. 44 «Tinham tudo em 

comum». Esta atitude extraordinária-

mente generosa ficou para sempre 

como um luminoso exemplo de como 

«compartilhar com os outros é uma 

atitude cristã fundamental… Os 

primeiros cristãos puseram em prática 

espontaneamente o princípio segundo 

o qual os bens deste mundo são 

destinados pelo Criador à satisfação 

das necessidades de todos sem 

exceção» (Papa Paulo VI). Esta 

atitude cristã nada tem que ver com a 

coletivizarão de toda a propriedade 

privada imposta por um estado 

totalitário, pois aqui era respeitada a 

liberdade individual, podendo não se 

pôr tudo em comum, por isso em Atos 

se louva o gesto de Barnabé (Act 4, 

36-37) e se censura a fraude de 

Ananias (Act 5, 4). Daqui se conclui 

que o «todos» do texto é uma 

generalização. 

V. 46 No princípio, os cristãos de 

Jerusalém continuavam a participar 

nos atos de culto judaico, 

acrescentando a essas práticas um 

novo rito que celebravam nas casas 

particulares: a Eucaristia, que, como é 

óbvio, não podiam celebrar no 

Templo. O original grego sugere 

mesmo que esta se celebrava, ora 

numa casa, ora noutra. Pode-se 

perguntar se a celebrariam 

diariamente. Não é certo, mas a sua 

celebração no «primeiro dia da 

semana» consta-nos de Act 20, 7.11; 

1 Cor 16, 2; cf. Didaquê, 14, 1, dia que 

já na época apostólica se começa a 

chamar «dia do Senhor», isto é, 

Domingo (cf. Apoc 1, 10). 

«Com alegria».  São Lucas 

sublinha frequentemente esta alegria 

dos primeiros cristãos: (Act 5, 41; 8, 

8.39; 13, 48-52; 15, 3; 16, 34), bem 

como o tom de louvor que havia na 

sua vida de oração (v. 47; cf. 3, 8.9; 4, 

21; 10, 46; 11, 18; 13, 48; 19, 17; 21, 

20). 

  
 

 

Salmo Responsorial  
Sl 117 (118), 2-4.13-15.22-24 

 

MONIÇÃO: 

 

Os israelitas costumavam cantar este 

salmo como ação de graças, depois de 

uma grande provação vencida. 

Nós celebramos a grande prova da 

Paixão e Morte do Senhor, e vitória da Sua 

ressurreição. 

 

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: 
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é eterna a sua misericórdia. 

 

Digam os que temem o Senhor: 

é eterna a sua misericórdia. 

Empurraram-me para cair, 

mas o Senhor me amparou. 

 

O Senhor é a minha fortaleza e a 

minha glória, 

foi Ele o meu Salvador. 

Gritos de júbilo e de vitória nas tendas 

dos justos: 

a mão do Senhor fez prodígios. 

  

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. 

 
 

Segunda Leitura 
(1 Ped 1, 3-9) 

 
MONIÇÃO: 

 
São Pedro, na sua primeira carta à 

Igreja universal, recorda aos cristãos que a 

identificação de cada fiel com Jesus Cristo 

— nomeadamente com a sua entrega por 

amor ao Pai e aos homens — nos 

conduzirá à ressurreição. 

É um chamamento a que procuremos 

viver com esperança (apesar das 

dificuldades, dos sofrimentos e da 

hostilidade do “mundo”), de olhos postos no 

Mestre que misericordiosamente nos 

conduz à salvação definitiva. 

 

LEITURA: 

 

 

Leitura da Primeira Epístola 

de São Pedro. 
 
3Bendito seja Deus, Pai de 

Nosso Senhor Jesus Cristo, 

que, na sua grande miseri-

córdia, nos fez renascer, pela 

ressurreição de Jesus Cristo de 

entre os mortos, 4para uma 

esperança viva, para uma 

herança que não se corrompe, 

nem se mancha, nem 

desaparece, reservada nos Céus 

para vós 5que pelo poder de 

Deus sois guardados, mediante 

a fé, para a salvação que se vai 

revelar nos últimos tempos.  
6Isto vos enche de alegria, 

embora vos seja preciso ainda, 

por pouco tempo, passar por 

diversas provações, 7para que a 

prova a que é submetida a 

vossa fé – muito mais preciosa 

que o ouro perecível, que se 

prova pelo fogo – seja digna de 

louvor, glória e honra, quando 

Jesus Cristo Se manifestar.  
8Sem O terdes visto, vós O 

amais; sem O ver ainda, 

acreditais n'Ele. E isto é para 

vós fonte de uma alegria 

inefável e gloriosa, 9porque 

conseguis o fim da vossa fé, a 

salvação das vossas almas. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
Não é uma leitura fácil. Desde logo 

devido à extensão das frases que 

implica muito exercício de respiração. 

Depois tem algumas palavras difíceis: 

misericórdia / ressurreição / corrompe 

/ provações / submetida / perecível / 

inefável / e outras.  

Exercitar estas palavras em voz 

alta, para pronunciá-las desembara-

çada e corretamente. 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

Em todos os domingos pascais 

deste ano ‘A’ vamos ter como 2.ª 

Leitura um trecho da 1.ª Carta de 

Pedro. Estes vv. têm um certo aspeto 

de hino trinitário de sabor batismal (v. 

3): dão-se graças ao Pai (v. 3-5; cf. Ef 

2, 4; Col 1, 12), pela obra salvadora do 

Filho (v. 6-9); a referência ao Espírito 

Santo é deixada fora da Leitura de 

hoje (vv. 10-12). 

V. 3-4 «Nos fez renascer pela 

Ressurreição». A Ressurreição de 

Jesus, facto realmente sucedido «ao 

terceiro dia», tem uma dimensão 

existencial que nos afeta «hoje, 

agora»: pela união a Cristo 

ressuscitado, também nós ressusci-

tamos para uma vida nova (cf. Rom 6, 

4-11), «renascemos para uma 

esperança viva» (cf. Jo 1, 13; 3, 5-7; 

Gal 6, 15; Tit 3, 5); é assim a 

esperança cristã, não uma mera 

utopia: o seu objeto material é a 

verdadeira vida, a vida eterna: «uma 

herança que não se corrompe... 

herança reservada nos Céus para 

vós» (vv. 3-4). 

V. 6 «Isto vos enche de alegria».  

A esperança na «herança» e 

«salvação» eternas é fonte de alegria 

no meio das «diversas provações»  

pelas que «é preciso passar». Isto não 

tem nada de alienante, uma vez que o 

objeto da esperança, o Céu, tem 

existência real e está ao nosso 

alcance: a certeza da esperança é 

firmíssima e não nos deixa 

confundidos, uma vez que Deus é 

«omnipotente, infinitamente misericor-

dioso e fidelíssimo às suas promes-

sas», havendo apenas a recear de nós 

próprios, que podemos vir a ser infiéis 

a Deus e a seu plano salvador. Esta 

esperança no Céu é algo que 

responsabiliza os cristãos mais 

fortemente do que os demais 

cidadãos, uma vez que eles sabem 

que não podem chegar ao Céu se não 

se preocupam pelo bem dos seus 

semelhantes, incluindo o que respeita 

ao bem-estar material (cf. Mt 25, 34-

46). 

«Sem O verdes ainda, acreditais 

n’Ele».  É fácil descobrir nestas 

palavras uma alusão ao que, na Missa 

de hoje, Jesus diz a Tomé: «felizes os 

que acreditam sem terem visto». 

A vida cristã, vida de ressuscitados 

com Cristo, é uma vida teologal, vida 

de fé, esperança e amor, a qual nos 

leva a estar «cheios de alegria 

inefável», já agora.  

 

Aclamação ao Evangelho 
(Jo 20, 29) 

 
MONIÇÃO: 

 
Na aparição aos Apóstolos no 

Cenáculo, Jesus Ressuscitado anima-nos a 

ter confiança nele e aceitarmos a mediação 

da Igreja na nossa fé. 

Manifestemos a vontade de seguir 

estes ensinamentos, aclamando o 

Evangelho. 

REFRÃO: 

ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 
 

Disse o Senhor a Tomé: 

«Porque Me viste, acreditaste; 

felizes os que acreditam sem terem 

visto. 
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Evangelho 
(Jo 20, 19-31) 

EVANGELHO 

 

 

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: 
 

Neste breve relato pode ver-se 

como Jesus cumpriu a suas 

promessas que constam dos discursos 

de despedida: voltarei a vós (14, 18) –

pôs-se no meio deles (v. 19); um 

pouco mais e ver-Me-eis (16, 16) –

encheram-se de alegria por verem o 

Senhor (v. 20); Eu vos enviarei o 

Paráclito (16, 7) – recebei o Espírito 

Santo (v. 22); ver também Jo 14, 12 e 

20, 17. 

V. 19 «A paz esteja convosco!»  

Não se trata de uma mera saudação, 

a mais corrente entre os Judeus, 

mesmo ainda hoje. A insistência 

joanina nestas palavras do Senhor 

ressuscitado (vv. 19.21.26) – que, 

embora habituais, nunca são 

registadas nos Evangelhos! – é 

grandemente expressiva. De facto, 

com a sua Morte e Ressurreição 

Jesus acabava de nos garantir a paz, 

a paz com Deus, origem e alicerce de 

toda a verdadeira paz (cf. Jo 14, 27; 

Rom 5, 1; Ef 2, 14; Col 1, 20). 

V. 20 O mostrar das  mãos e 

do peito acentua a continuidade entre 

o Jesus crucificado e o Senhor 

glorioso (cf. Hebr 2, 18); a sua 

presença, que transcende a dimensão 

espácio-temporal (cf. vv. 19.26), é 

uma realidade que os enche de paz 

(vv. 19.21.26; cf. Jo 14, 27; 16, 33; 

Rom 5, 1; Col 1, 20) e de alegria (v. 

20; cf. Jo 15, 11; 16, 20-24; 17, 13).  

«Ficaram cheios de alegria» é 

uma observação que confere ao relato 

uma grande credibilidade; com efeito, 

naqueles discípulos espavoridos (v. 

19), desiludidos e estonteados, surge 

uma vivíssima reação de alegria, ao 

verem o Senhor; ao contrário do que 

era de esperar, não se verifica aqui o 

esquema habitual das visões divinas, 

as teofanias do A. T., em que sempre 

há uma reação de temor e de 

perturbação. A grande alegria dos 

Apóstolos procede da certeza da 

vitória de Jesus sobre a morte e 

também de verem como Jesus reatava 

com eles a intimidade anterior, sem 

recriminar a fraqueza da sua fé e a 

vergonha da sua deslealdade. 

V. 22 «Soprou sobre eles… 

Recebei o Espírito Santo».  Este 

soprar de Jesus não é ainda «o vento 

impetuoso» do dia de Pentecostes; é 

um sinal visível do dom invisível 

do Espírito (em grego é a mesma 

palavra que também significa sopro). 

Esta efusão do Espírito Santo não 

aparece como a mesma que se dá 50 

dias depois, na festa do Pentecostes. 

Aqui, tem por efeito conferir-lhes o 

poder de perdoar os pecados, poder 

dado só aos Apóstolos (e seus 

sucessores no sacerdócio da Nova 

Aliança), ao passo que no dia do 

Pentecostes é dado o Espírito Santo 

também a outros discípulos reunidos 

com Maria no Cenáculo, iluminando-      

-os e fortalecendo-os com carismas 

extraordinários em ordem ao 

cumprimento da missão de que já 

estavam incumbidos. 

V. 23 «A quem perdoardes os 

pecados…»:  não se trata de um 

mero preceito da pregação do perdão 

dos pecados que Deus concede a 

quem confia nesse perdão 

(interpretação protestante); é uma das 

poucas passagens da Escritura cujo 

sentido foi solenemente definido como 

verdade de fé: estas palavras «devem 

entender-se do poder de perdoar e 

reter os pecados no Sacramento da 

Penitência» (DzS 913); o mesmo 

Concílio de Trento também se baseia 

nestas palavras para falar da 

necessidade de confessar todos os 

pecados graves depois do Batismo, 

uma doutrina que tem vindo a ser 

reafirmada pelo Magistério: «a 

doutrina do Concílio de Trento deve 

ser firmemente mantida e aplicada 

fielmente na prática»; por isso, os fiéis 

que, em perigo de morte ou em caso 

de grave necessidade, tenham 

recebido legitimamente a absolvição 

comunitária ou coletiva de pecados 

graves ficam com a grave obrigação 

de os confessar dentro de um ano  

(Normas Pastorais da Congregação 
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 para a Doutrina da Fé, 16-VI-

1972); cf. Motu proprio de João Paulo 

II Misericórdia Dei (7.4.2002) e Código 

D. C., nº 960. 

«Ser-lhes-ão perdoados»:  esta 

expressão é muito forte, pois temos 

aqui o chamado passivum divinum,  

isto é, o uso judaico da voz passiva 

para evitar pronunciar o nome inefável 

de Deus; sendo assim, a expressão 

corresponde a «Deus lhes perdoará»,  

e «serão retidos» equivale a «serão 

retidos por Deus», isto é, Deus não 

perdoará. 

V. 24 «Tomé», nome aramaico  

Tomá  significa «gémeo»; em 

grego, dídymos. 

V. 29 «Felizes os que acreditam 

sem terem visto».  Para a 

generalidade dos fiéis, a fé (dom de 

Deus) não tem mais apoio humano 

verificável do que o testemunho 

grandemente crível da pregação 

apostólica e da Igreja através dos 

séculos (cf. Jo 17, 20). Para crer não 

precisamos de milagres, basta a 

graça, que Deus nunca nega a quem 

busca a verdade com humildade e 

sinceridade de coração. O facto de as 

coisas da fé não serem evidentes, 

nem uma mera descoberta da razão, 

só confere mérito à atitude do crente, 

que crê porque Deus, que revela, não 

se engana nem pode enganar-nos. 

Por isso, Jesus proclama-nos 

«felizes», ao submetermos o nosso 

pensamento e a nossa vontade a 

Deus na entrega que o ato de fé 

implica. Tanto Tomé, naquela ocasião, 

como nós, agora, temos garantias de 

credibilidade suficientes para aceitar a 

Boa Nova de Jesus: as nossas 

escusas para não crer são escusas 

culpáveis, escusas de mau pagador. 

Também as estrelas não deixam de 

existir pelo facto de os cegos não as 

verem. 

V. 30-31 Temos aqui a primeira 

conclusão do Evangelho de São João 

que nos deixa ver o objetivo que o 

Evangelista se propôs. Este 

Evangelho foi escrito para crermos 

que «Jesus é o Messias, o Filho de 

Deus». Note-se que a fé não é uma 

mera disposição interior de busca ou 

caminhada sem uma base 

doutrinal, um conteúdo de ensino (cf. 

Rom 6, 17), pois exige que se aceitem 

«verdades» como esta, a saber, que 

Jesus é o Filho de Deus, e Filho, não 

num sentido genérico, humano ou 

messiânico, mas o «Filho Unigénito 

que está no seio do Pai» (Jo 1, 18), 

verdadeiro Deus, segundo a confissão 

de São Tomé: «Meu Senhor e meu 

Deus» (v. 28; cf. Jo 1, 1; Rom 9, 5). 

Há quem veja o Evangelho segundo 

São João contido dentro de uma 

grande inclusão, que põe em 

evidência a divindade de Cristo: Jo 1, 

1 (O Verbo era Deus) e Jo 20, 

28 (meu Senhor e meu Deus), tendo 

como centro e clímax a afirmação de 

Jesus: Eu e o Pai somos Um (10, 30). 

 
 

Oração Universal 

 

1 – Para que os fiéis da santa Igreja 

se reúnam em cada Páscoa   

semanal 

para escutar a Palavra, partir o pão   

e orar juntos, 

oremos ao Senhor. 

 

2 – Para que todos os novos batizados 

vençam a prova a que é submetida   

a sua fé, 

mais preciosa do que o ouro  

perecível, 

oremos ao Senhor. 

 

3 – Para que todos os cristãos 

alcancem a graça de acreditar sem  

terem visto 

e se encontrem no seu íntimo com  

Jesus, 

oremos ao Senhor. 

 

4 – Para que o Senhor Jesus             

            ressuscitado, 

dê a paz e a alegria aos que  

andam tristes, 

      aos pobres, aos infelizes e aos     

           doentes, 

      oremos ao Senhor. 

 

5 – Para que a nossa comunidade   

           aqui presente, 

      que recebeu o perdão dos seus   

           pecados, 

      adore o Pai, se entregue a Cristo e   

           viva do Espírito, 

      oremos ao Senhor. 

 

 

…Não sejas incrédulo, mas 

crente». Tomé respondeu-Lhe: «Meu 

Senhor e meu Deus!» Disse-lhe Jesus:  

«Porque Me viste acreditaste: Felizes os 

que acreditam sem terem visto». 

(Jo 27a-29) 

Antífona da Comunhão 

cf. Jo 20, 27 

Disse Jesus a Tomé: Com a tua mão 

reconhece o lugar dos cravos. Não 

sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia. 

 
 

Agenda Santoral 

Dia 21 – S. Anselmo (Bispo e Doutor da 

Igreja).  

Dia 23 – S. Jorge (Mártir).  

– S. Adalberto (Bispo e Mártir). 

Dia 24 – S. Fiel de Sigmaringa 

(Presbítero e Mártir). 

Dia 25 – S. Marcos (Evangelista).  

 
 

 

Uma Igreja fiel ao 

Senhor 
  

A Liturgia desta Domingo convida-       

-nos a recordar a Igreja primitiva e a 

fazermos uma verdadeira reforma-

lização. 

Na verdade, a Igreja vislumbrada 

nos Atos do Apóstolos é constituída 

pelos cristãos que ouviram a pregação 

de Jesus, testemunharam os Seus 

milagres e procuraram viver os Seus 

ensinamentos. Todas as manifesta-

ções desta Igreja proclamam a 

comunhão da mesma Igreja vivida por 

todos os cristãos. 

 
 

Na assiduidade à 

pregação 

 «Os irmãos eram assíduos ao 

ensino dos Apóstolos,» 

Não houve propriamente uma 

interrupção do que faziam no tempo 

da vida pública de Jesus. Do mesmo 

modo que acorriam a ouvir as 

pregações do Mestre, vinham agora 

acolher a Palavra de Deus que os 

Apóstolos lhes anunciavam. 

O cristianismo não é uma ciência 

ou uma teoria que se aprende. A ser 

assim, passariam a cada cristão um 

diploma de frequência e aproveita-

mento, como se faz nas escolas dos 

homens. A Palavra de Deus é viva e 

eficaz, e traz de cada vez um fruto  
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apropriado. A mesma Palavra que nos 

anima a caminhar, dá-nos força para o 

fazermos. 

O ritmo da Palavra de Deus 

acolhida pelo nosso coração é o da 

semente lançada à terra: semear, 

germinar, crescer e ser colhida, dar 

frutos de boas obras. A abundância de 

fruto depende da terra que a acolhe, 

como nos ensina Jesus na Parábola 

do Semeador. 

Pode um médico saber muito de 

medicina e malbaratar a saúde, sem 

deixar de ser um bom médico; mas 

não se pode ser bom cristão, quando 

não se procura viver o que se aprende 

ou se prega. 

O Espírito Santo infundiu estas 

verdades na mente dos primeiros 

cristãos; por isso, eles compreen-

deram que não podiam deixar de 

comparecer aos ensinamentos dos 

Apóstolos. 

A Palavra de Deus — o ensino da 

Igreja — desempenha, na vida 

sobrenatural o que é a luz para a vida 

natural: mesmo que a planta esteja 

bem adubada, se não estiver bem 

exposta à luz, não se desenvolve. 

De algum modo, a doutrina é como 

a roupa que vestimos. O lindo fato da 

Primeira Comunhão, sem deixar de 

ser lindo, não nos serve nesta idade 

que temos. As verdades que 

aprendemos na catequese não 

bastam agora para dar solução aos 

problemas de adultos que temos. 

 
 

Na participação na 

Eucaristia 

«à fração do pão e às orações.» 

Esta expressão significava, na 

Igreja primitiva, a celebração da 

Santíssima Eucaristia. Recordava o 

gesto de Jesus na Última Ceia: depois 

de ter tomado em Suas santas e 

veneráveis mãos o pão sem fermento 

que era servido nos Ázimos, partiu-o e 

deu-o aos Seus discípulos. 

Desde os primeiros passos da 

Igreja, guardam duas lembranças 

principais do Mestre: a celebração da 

Eucaristia e a instituição do Domingo 

como Páscoa semanal. 

A Eucaristia é a renovação do 

mistério pascal de Cristo. Ele 

antecipou misteriosamente o Sacrifício 

da Cruz, no Calvário, na tarde de 

Sexta Feira Santa, para a noite de 

Quinta feira, no Cenáculo, instituindo 

nessa ocasião a Santíssima Eucaristia 

e o Sacerdócio ministerial, para lhe 

dar continuidade. Cristo foi imolado à 

mesma hora em que no Templo se 

imolavam os cordeiros para a Ceia 

Pascal, porque Ele é o Cordeiro — a 

Vítima divina — do único Sacrifício da 

Nova Aliança aceite pelo Pai. 

Os primeiros cristãos, iluminados 

pelo Espírito Santo, compreendiam 

que é toda a Igreja — militante, pade-

cente e triunfante — que celebram 

cada Missa, desempenhando-se cada 

um do papel que lhe compete, porque 

estão unidos à Cabeça do Corpo 

Místico que é Jesus. 

Em cada Missa, Jesus torna-Se 

presente na Palavra e na Santíssima 

Eucaristia e faz-Se visível pelo 

sacerdote ministerial. Por isso, a 

Santa Missa é o acontecimento mais 

importante da vida do cristão. Está 

nesses momentos em comunhão — 

como nunca — com a Santíssima 

Trindade, Nossa Senhora, os Anjos e 

bem-aventurados do Céu, as almas do 

purgatório e a Igreja que ainda milita 

na terra. 

Para nela participar como deve 

ser, não basta estar presente. É 

indispensável acompanhar com a 

inteligência, a vontade e o coração o 

que se passa sobre o altar, à imitação 

de Nossa Senhora, de João 

Evangelista, das Santas Mulheres, 

Nicodemos e José de Arimateia que 

estavam no Calvário, na tarde de 

Sexta feira Santa. 

O valor de um cristão mede-se 

pelo seu amor à Missa; e o amor, 

pelos sacrifícios que ele está disposto 

a fazer para nunca estar ausente dela. 

 
 

Na união fraterna e 

na oração 

«à comunhão fraterna, [...] e às 

orações.» 

A amizade profunda com que 

viviam chamou poderosamente a 

atenção dos seus contemporâneos, 

que exclamavam, admirados: “Vede 

como eles se amam!” 

Esta unidade da Igreja era 

sustentada e exprimia-se pela 

participação na mesma Eucaristia, 

pela oração em comum, rezando 

todos ao mesmo Senhor, e pela fé que 

alimentavam na sua filiação divina. 

Deus quer que vivamos já na terra 

o que nos aguarda no Céu: uma 

comunhão eternamente feliz com a 

Santíssima Trindade, com Nossa 

Senhora, os Anjos e todos os bem-

aventurados. Vivemos uma comu-

nhão: na Verdade, pela fé, na mesma 

filiação divina, e no mesmo amor pela 

caridade. 

O ódio, a ambição e as divisões 

são promovidos pelo demónio e 

transformam o mundo numa antecâ-

mara do inferno. 

A caridade é também o rosto da 

nossa misericórdia uns para com os 

outros. 

Sabemos perfeitamente que não 

vivemos com santos, mas com 

pessoas cheias de limitações. Se não 

fizermos um esforço para superar tudo 

isto, pelo exercício da misericórdia, 

nuca seremos felizes na terra. 

É preciso retirar do nosso caminho 

todas as faltas de amor e indiferença 

para com os outros: 

-•- A soberba, que nos leva a 

julgarmo-nos superiores aos demais e 

a melindrar-nos quando eles não 

reconhecem esta falsa superioridade. 

-•- As críticas e murmurações que 

magoam os outros e rompem a 

caridade, empurrando-nos para uma 

vida de tibieza. 

-•- A indiferença cruel, que nos 

leva a proceder como se fôssemos 

desconhecidos. Somos filhos de Deus 

e irmãos uns dos outros que vamos a 

caminho do Céu, não em competição 

— onde, se ganha um, o outro não 

pode ganhar — mas em cooperação 

fraterna. 

 
 

Igreja que proclama a 

misericórdia 

 O Magistério da Igreja chama a 

nossa atenção para verdades da fé 

que têm uma especial atualidade num 

momento concreto da história. 

Ao homem cruel, assustado com 

os seus crimes, consciente de que 

merece a rejeição de Deus, o Senhor 

recorda o Seu atributo proclamado por 

Jesus no Evangelho: a divina 

misericórdia. 
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Pela verdadeira paz 

«Na 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”.» 

Na Sua vida pública, Jesus 

ensinou-nos o que é a misericórdia: 

nas três Parábolas de São Lucas: a 

ovelha tresmalhada, a dracma perdida 

e o filho pródigo (Lc 15, 1 e s); procla-

mou bem aventurados os que usam 

de misericórdia, porque alcançarão 

misericórdia. 

Usa de misericórdia para com os 

Onze, depois da Ressurreição: Pedro 

e Tomé; os dois de Emaús. 

A misericórdia é o amor gratuito 

que nunca se cansa de amar; que não 

espera pela gratidão para continuar a 

amar, a quem nenhuma ofensa 

desarma no seu amor: o pastor que 

procura a ovelha tresmalhada e a 

recolhe com todo o carinho; o pai do 

filho pródigo que recebe o filho 

desgraçado de braços abertos. 

A misericórdia tem como primeiro 

fruto a paz de quem a recebe. Os 

Apóstolos estão cheios de medo da 

vingança dos judeus, tristes por tudo o 

que se passou na sexta feira santa; 

tristes e envergonhados pelo modo 

como se portaram para com o Mestre. 

Não têm paz. 

Jesus apressa-Se a dar-lhes a 

verdadeira paz. Não esperam que eles 

O procurem e Lhe peçam perdão, mas 

vai procurá-los e oferece-lhes a Sua 

amizade. Ao dizer-lhes “a paz esteja 

convosco”, é como se dissesse: “Não 

vos preocupeis! Eu perdoo-vos tudo e 

vamos recomeçar o caminho!” 

Também o sacerdote, depois de 

dar a absolvição, despede o penitente 

com estas palavras: “Vai em paz!”. É 

como se dissesse: “Leva contigo a paz 

que acabas de receber, pelo perdão 

dos pecados!” 
 

 

“…veio Jesus, colocou-Se no meio 

deles e disse-lhes: «A paz esteja 

convosco». Dito isto, mostrou-lhes as 

mãos e o lado”. 

(Jo 20, 21) 

Pelo perdão dos 

pecados 

«“Assim como o Pai Me enviou, 

também Eu vos envio a vós”. Dito isto, 

soprou sobre eles e disse-lhes: 

“Recebei o Espírito Santo: àqueles a 

quem perdoardes os pecados ser-          

-lhes-ão perdoados; e àqueles a quem 

os retiverdes serão retidos”.» 

Nunca agradeceremos suficiente-

mente ao Senhor o ter deixado o 

Sacramento da Reconciliação e 

Penitência. Instituiu-o no Cenáculo, ao 

fim da tarde do Domingo da 

Ressurreição. É verdadeiramente o 

Sacramento da misericórdia de Deus. 

Sem olhar ao número e gravidade dos 

pecados, às recaídas, perdoa-nos 

incondicionalmente. 

Na justiça dos homens, a 

reincidência agrava a pena. Na de 

Deus, não. Quando disse a Pedro que 

é preciso perdoar setenta vezes sete, 

quis dizer, perdoar sempre, porque é 

assim que Ele perdoa. 

Uma vez perdoados os pecados, 

ficam destruídos totalmente. Não 

reaparecem, se houver uma nova 

infidelidade. Temos a certeza que nos 

dá a fé de que os nossos pecados, 

sejam quais forem, uma vez 

perdoados já não existem. 

A transformação do mundo — de 

triste em alegre; de injusto e imoral em 

justo e santo, passa pelo sacramento 

da Confissão. É preciso ensinar as 

pessoas a confessar-se e levá-las ao 

Sacramento da Confissão. 

Naama, no tempo do profeta 

Eliseu, contraiu a lepra e veio da Síria 

a Israel, com cartas de recomendação 

do rei, para que o curasse. Eliseu deu-     

-lhe uma receita simples: banhar-se 

sete vezes no Jordão. Depois de ter 

reagido com soberba contra esta 

indicação, acabou por ceder ao bom 

senso, fazendo como o profeta lhe 

mandara. Voltou a casa curado. 

As graças que o Senhor nos quer 

dar por este Sacramento, não no-las 

dará por outro modo. 

Sendo um dos sacramentos — 

alimento da vida sobrenatural — 

temos necessidade de o receber 

muitas vezes. O Papa dá o exemplo. 
 

 

«Recebei o Espírito Santo:  
23àqueles a quem perdoardes os 

pecados ser-lhes-ão perdoados;  

e àqueles a quem os retiverdes  

serão retidos» 
(Jo 20, 22a-23) 

Pelo dom da fé 

«Depois disse a Tomé: “[...] não 

sejas incrédulo, mas crente”. Tomé 

respondeu Lhe: “Meu Senhor e meu 

Deus!” Disse lhe Jesus: “Porque Me 

viste acreditaste: felizes os que 

acreditam sem terem visto”.» 
Jesus dirige-Se misericordiosa-

mente a Tomé, para o reconduzir à fé 

da mesma Igreja. 

O que censura nele não é a 

prudência em averiguar cuidadosa-

mente a verdade da Ressurreição, 

mas a recusa da mediação da Igreja, 

ali presente pelos restantes Apóstolos 

que lhe testemunham a ressurreição 

de Jesus. 

Acautela-nos a todos contra a 

tentação de querer ver, compreender, 

tocar com as mãos o milagre, para 

acreditar. Quem vê ou compreende 

não precisa da fé. Acreditar é confiar, 

fiar-se de Deus. 

Não digo, acredito porque vejo, 

mas porque Deus disse e eu confio na 

sua Suma Veracidade — não pode 

enganar-nos — e Sabedoria infinita — 

não Se pode enganar. 

A grande tentação dos nossos dias 

é substituir fé pelo sentimento. As 

pessoas dizem: “Gostei!” “Disse-me 

muito” E também: “Não gostei!” “A 

Missa não me diz nada.” 

Todos os Domingos temos um 

encontro com Jesus Ressuscitado. O 

Domingo é a Páscoa semanal e na 

Santa Missa alimenta-se a nossa fé. 

Ele encontra-Se connosco, como 

com os Apóstolos e primeiros 

discípulos no cenáculo e Jerusalém. 

Fala-nos, confirmando-nos na fé que 

recebemos no Batismo e celebra uma 

refeição connosco, pela Sagrada 

Comunhão, se estivermos preparados 

para participar nela. 

Encontramos às vezes dois erros: 

o dos que pensam que, não podendo 

comungar, não vale a pena ir à Missa; 

e a dos que pensam que o estar 

presente na Missa dá o direito de 

comungar. 

Devemos preparar conveniente-

mente o nosso Domingo, com uma 

reconciliação, se acharmos conveni-

ente, para podermos participar 

plenamente na nossa Missa. 

Connosco está Nossa Senhora —  
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a Mãe de Misericórdia — que nos 

anima a levarmos uma vida cheia de 

generosidade. 

 
 

CONFISSÕES 

III – Faltei à justiça ou à caridade 
com o próximo? 

Como filho, cumpri os meus 
deveres de amor, respeito, gratidão e 
obediência justa para com os meus 
pais, e sendo necessário, de ajuda e 
amparo? 

Como marido ou esposa, guardei a 
fidelidade no matrimónio e cumpri com 
as minhas obrigações de ajuda mútua, 
diálogo e partilha de vida do 
casamento?  

Como pai ou mãe, educo ou 
eduquei os filhos com amor e firmeza 
na obediência à lei de Deus e na 
pertença à Igreja? 

Respeitei os superiores, temporais 
e espirituais? 

Cometi alguma falta contra os 
direitos sagrados da vida: homicídio, 
aborto, eutanásia, violência contra os 
outros, suicídio tentado ou planeado, 
uso de drogas, abuso de álcool, 
condução imprudente, riscos 
desnecessários e excessos tomados 
por aventureirismo ou fanfarronice, ou 
qualquer ação que represente a 
violação do quinto mandamento da Lei 
de Deus? 

Guardei a castidade? 
Consenti em maus pensamentos?  
Participei em conversas indecen-

tes?  
Pratiquei alguma ação grave 

contra a castidade (masturbação, 
relações sexuais fora do casamento, 
leitura, audição ou visionamento de 
material pornográfico, práticas homos-
sexuais)?  

No namora, tenho pedido a ajuda 
da graça de Deus para levar por 
diante um relacionamento puro?  

No casamento, peço a ajuda da 
graça de Deus para ser fiel e 
obediente aos ensinamentos da Igreja 
sobre a regulação dos nascimentos? 

Apropriei-me indevidamente de 
algo que não me pertence? 

Fui cumpridor no pagamento das 
dívidas?  

Devolvi as coisas emprestadas, 
ferramentas, utensílios, roupas, livros, 
etc.? 

Trato de maneira honesta e 
responsável a questão dos meus 
impostos?  

Danifiquei com culpa ou tratei com 
desleixo os bens alheios ou comuns?  

Tenho sido cumpridor dos meus 
deveres profissionais, trabalhando 
esforçadamente e obedecendo às 

indicações legítimas dos meus 
superiores?  

Se sou dador de trabalho ou 
dirigente, tenho sido justo com os 
meus subordinados, tratando-os com 
respeito e pagando-lhes o justo 
salário?  

Como estudante, cumpro as 
minhas obrigações, estudando com 
afinco e prestando provas com 
honestidade ou tenho “cabulado”? 

Falei sempre a verdade? 
Prestei falso testemunho em juízo?  
Enganei os outros, prejudicando-

os?  
Caluniei alguém?  
Ou, mesmo que não mentindo, 

disse mal de alguém sem verdadeira 
necessidade? 

Que mais ainda pesa na minha 
consciência, que deva confessar? 

 
 

 

 
 

Seis Adágios 

populares 
 

1 
 

Pra quem não quer,  

há muito 
 

2 

Muito come o tolo,  

mais tolo é quem lho dá. 
 

3 

Ovelha que berra,  

bocado que perde 
 

4 

De boas intenções e grandes ceias, 

estão as sepulturas cheias 
 

5 

Quem come e não convida,  

traz diabo na barriga 
 

6 

Caldos de galinha,  

nunca fizeram mal a doentes 

 
 

“Todos os dias frequentavam o templo, 
como se tivessem uma só alma, e 

partiam o pão em suas casas;  
tomavam o alimento com alegria e 

simplicidade de coração,  

louvando a Deus e gozando da  
simpatia de todo o povo.”  

(Act 2, 46-47a) 

Aniversários 
de Leitores 

 

Esta semana, estão de parabéns 

pelo seu aniversário natalício, os 

seguintes Leitores, ambos da 

Paróquia de Eiriz: 

– Rita Meireles, amanhã, 

segunda-feira, dia 20 de abril. 

– Eduardo Meireles, na próxima 

quarta-feira, dia 22 de abril. 

O Jornal do Leitor, deseja a estes 

Leitores, Rita e Eduardo, muitas 

felicidades. 

 
 

Humor 
 

Um sujeito entra num bar e diz ao 

barman: 

– Dê-me 20 shots, depressa! 

O barman serve-lhe os vinte shots 

e observa enquanto o homem os bebe 

rapidamente, um atrás do outro. 

Diz o barman: 

– Nunca vi ninguém beber shots 

tão depressa… 

– Se você tivesse o que eu tenho 

também os bebia depressa! 

– Ai sim? Então e o que é que 

você tem? 

– Dois euros! 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Entra uma rapariga numa loja, 

atraída por uma coisa brilhante que 

estava na montra: 

– Que é aquilo? 

– Aquilo é um termos! 

– E para que serve? 

– Serva para manter as coisas 

quentes, quentes, e as frias, frias! 

E ela lá comprou um. Passados 

uns dias, num piquenique, alguém lhe 

pergunta: 

– que é isso? 

 – Isto é um termos! 

 – E para que serve? 

 – Para manter as coisas quentes, 

quentes, e as frias, frias! 

 – E que trazes aí dentro? 

 – Dois cafés e um litro de gelado. 
 

 

ESCALA DE LEITORES 
19-04-2020 – II Dom. da Páscoa 

As celebrações continuam 

suspensas 
 

 

 
 

II Domingo da Páscoa  
N.º 622 – 19.04.2020 – Pág. 9 / 09  


