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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 que 

vivemos. 

Vê-lo-emos publicado semanalmente, 

até janeiro de 2021. 
 

 

(13) 

PEDRO  

E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus: 

«Antes de o galo cantar me negarás três 

vezes».  

E, saindo para fora, chorou amargamente. 

                                     (Mt 26, 75) 

I 

Se o peso do remorso  

nos esmaga,  

a nossa alma encalha  

num banco de areia  

e de temor  

e tudo o que há em nós  

fica menor;  

tudo o que fica em nós  

é culpa, é falha,  

e a nossa alma encalha  

sem ânimo, sem voz,  

paralisada pelo medo,  

pela culpa e sua dor. 

 

Então, descobrimos que o segredo  

que nos leva a retomar o caminho  

é o pranto sincero, sem pudor,  

dirigido, em prece, ao Redentor,  

que apaga a nossa dor  

com o seu carinho. 

 
(Maria Teresa M. Gonzalez) 

 
 

III Dom. da Páscoa 

Não estamos sós nos caminhos da 

vida. Jesus, nosso grande Amigo está 

connosco. Como os discípulos de 

Emaús, importa termos consciência da 

Sua presença amorosa. Importa 

encontrá-lO na Santíssima Eucaristia, 

na Sagrada Escritura e nos irmãos 

que nos rodeiam. Uma vez 

encontrado, digamos também “Fica 

connosco, Senhor, porque sem Ti se 

faz noite na nossa vida! 

 
 

JORNAL DO LEITOR 

Introdução 

A mulher enamorada prova a 

necessidade irresistível de estar ao 

lado de quem ama. No silêncio da 

noite pensa nele, pronuncia o seu 

nome, sonha com as suas carícias: 

«Com a sua mão esquerda debaixo da 

minha cabeça, a sua direita me 

abraça» (Ct 8, 3). Fica consternada se 

não recebe um seu recado, e quando 

ouve a sua voz toda ela estremece, 

corre à entrada, roda o ferrolho e abre 

a porta. Mas o amado já lá não está, 

foi-se embora, desapareceu e ela des-

falece (Ct 5, 5-6). 

«Levaram o meu Senhor» – 

exclama em lágrimas Madalena. 

Caminham tristes os dois discípulos 

de Emaús, inclinam o rosto para o 

chão as mulheres que no sepulcro 

procuram entre os mortos Aquele que 

está vivo (Lc 24, 5): são o retrato vivo 

da comunidade que já não encontra 

«o amado do seu coração». Com Ele 

cada noite se transforma em luz, o 

ocaso em prelúdio da aurora, a dor no 

anúncio de um nascimento, as 

lágrimas no esboçar de um sorriso. 

«Fica connosco» – implora a 

esposa quando o seu Senhor parece 

fazer «menção de ir para diante». 

Prometeu ficar com ela, todos os dias, 

até ao fim dos tempos (Mt 28, 20), 

então por que a deixa sozinha? Ele, 

porém, não se afasta, é ela que é 

incapaz de o reconhecer. 

Logo que Ele começa a explicar-       

-lhe as Escrituras, o seu coração volta 

a arder. Como a mulher amada do 

Cântico (Livro bíblico do Cântico dos 

Cânticos), reconhece a voz do seu 

amado e, na fração do pão, os seus 

olhos iluminam-se e reconhece-o. Não 

a tinha abandonado, nunca a 

abandonará. 

      – Faz com que escutemos a tua 

voz nas Escrituras, e reconhecer-te-       

-emos na fração do pão. 

 
 

Antífona de Entrada 

Salmo 65, 1-2 

Aclamai a Deus, terra inteira, 

cantai a glória do seu nome, celebrai 

os seus louvores. Aleluia. 
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Primeira Leitura 
(Act 2, 14.22-33) 

 
MONIÇÃO: 

 

A Primeira Leitura, dos Atos dos 

Apóstolos dá-nos mais um dos mais 

credíveis testemunhos da Ressurreição de 

Jesus. Ele ressuscitado, está connosco! 

 

LEITURA: 

 

 

Leitura dos Atos dos 

Apóstolos 
 

No dia de Pentecostes, 
14Pedro, de pé, com os onze 

Apóstolos, ergueu a voz e falou 

ao povo: 22«Homens de Israel, 

ouvi estas palavras: Jesus de 

Nazaré, foi um homem 

acreditado por Deus junto de 

vós com milagres, prodígios e 

sinais, que Deus realizou no 

meio de vós, por seu 

intermédio, como sabeis.  
23Depois de entregue, segundo 

o desígnio imutável e a previsão 

de Deus, vós deste-Lhe a morte, 

cravando-O na cruz pela mão de 

gente perversa. 24Mas Deus 

ressuscitou-O, livrando-O dos 

laços da morte, porque não era 

possível que Ele ficasse sob o 

seu domínio. 25Diz David a seu 

respeito: «O Senhor está 

sempre na minha presença, com 

Ele a meu lado não vacilarei.  
26Por isso o meu coração se 

alegra e a minha alma exulta e 

até o meu corpo descansa 

tranquilo. 27Vós não abandona-

reis a minha alma na mansão 

dos mortos, nem deixareis o 

vosso Santo sofrer a 

corrupção.28Destes-me a conhe-

cer os caminhos da vida, a 

alegria plena em vossa 

presença». 29Irmãos, seja-me 

permitido falar-vos com toda a 

liberdade: o patriarca David 

morreu e foi sepultado e o seu 

túmulo encontra-se ainda hoje 

entre nós. 30Mas, como era 

profeta e sabia que Deus lhe 

prometera sob juramento que 

um descendente do seu sangue 

havia de sentar-se no seu 

trono, 31viu e proclamou anteci-

padamente a ressurreição de 

Cristo, dizendo que Ele não O 

abandonou na mansão dos 

mortos, nem a sua carne 

conheceu a corrupção. 32Foi 

este Jesus que Deus ressus-

citou e disso todos nós somos 

testemunhas. 33Tendo sido exal-

tado pelo poder de Deus, 

recebeu do Pai a promessa do 

Espírito Santo, que Ele 

derramou, como vedes e ouvis». 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
A Leitura, apesar de longa, não é 

propriamente difícil, mas deve ser 

preparada com todo o cuidado. Aliás – 

repetimos mais uma vez – esta deve 

ser sempre a grande preocupação de 

todo o Leitor que se preze.   

Presta atenção às palavras: 

Pentecostes / acreditado / prodígios / 

intermédio / desígnio imutável / vós 

deste-Lhe (não é “deste-Lhes” nem é 

“destes-Lhe”) / perversa (não é 

“preversa”) / tranquilo (o “u” também 

se lê) / na mansão dos mortos (não é 

na “mansidão”) / corrupção (o “p” 

também se lê) / exaltado / derramou / 

vedes e ouvis (não é “ouvis-tes” / e 

outras. 

 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 
 

Assim como aconteceu na Páscoa, 

também hoje a Primeira Leitura é 

tirada de um discurso de Pedro. Se 

compararmos estes dois trechos 

podemos facilmente verificar que 

seguem o mesmo esquema: apresen-

tam a vida de Jesus em quatro 

momentos: 

– relatam as obras prodigiosas que 

Ele fez; 

– indicam qual foi a resposta dos 

homens a estes gestos de amor e 

salvação: em vez de o acolherem, 

rejeitaram-no, crucificaram-no e 

mataram-no porque o consideravam 

um impostor; 

– porém a   pedra   do sepulcro 

não significou o fim da história: Deus 

interveio e libertou-o do poder da 

morte; 

– na conclusão temos uma 

referência às Escrituras: tudo isto que 

aconteceu tinha sido previsto pelos 

profetas. 

Estes discursos não são a 

transcrição do que Pedro disse, mas 

uma síntese da catequese dos 

primeiros tempos da Igreja acerca de 

Jesus; esta catequese é posta na 

boca do primeiro dos Apóstolos para 

sublinhar a sua importância e 

oficialidade. 

Na terceira parte do discurso (v. 

24), a intervenção de Deus sobre a 

morte é introduzida com uma imagem 

que, no texto grego original, é 

particularmente incisiva: Deus – diz 

Pedro – obrigou a morte a dar à luz. 

Os antigos imaginavam que os fetos 

eram mantidos no ventre materno 

ligados por laços que, no momento do 

parto, se quebravam causando as 

dores. A morte queria segurar para 

sempre Jesus no seu seio, mas Deus 

interveio, desfez os laços, libertou-o e 

fê-lo nascer. 

Esta foi a maior das suas obras 

poderosas: do ventre da morte fez 

nascer a vida. 

 
 

Salmo Responsorial 
Sl 15 (16), 1-2a.5.7-8.9-10.11 

 

MONIÇÃO: 

  
Cristo Ressuscitado é o caminho. Que 

O senhor seja sempre a nossa luz e assim 

nos mostre sempre o Seu caminho. 

 

REFRÃO: 

 

MOSTRAI-ME, SENHOR, O CAMINHO DA 

VIDA. 

  

OU:  ALELUIA. 

  
Defendei-me, Senhor; Vós sois o meu   

refúgio. 

Digo ao Senhor: Vós sois o meu Deus. 

Senhor, porção da minha herança e 

do meu cálice, 

está nas vossas mãos o meu destino. 

 

Bendigo o Senhor por me ter 

aconselhado, 

até de noite me inspira interiormente. 

O Senhor está sempre na minha 

presença, 
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com Ele a meu lado não vacilarei. 

 

Por isso o meu coração se alegra e a 

minha alma exulta 

e até o meu corpo descansa tranquilo. 

Vós não abandonareis a minha alma 

na mansão dos mortos, 

nem deixareis o vosso fiel conhecer a 

corrupção. 

 

Dar-me-eis a conhecer os caminhos 

da vida, 

alegria plena em vossa presença, 

delícias eternas à vossa direita. 

 
 

Segunda Leitura 
(1 Ped 1, 17-21) 

 
MONIÇÃO: 

 

“Fomos resgatados pelo Sangue 

precioso de Cristo” derramado por todos, 

oferecendo-nos uma salvação universal. A 

nossa fé e a nossa esperança estão em 

Deus e não nas alegrias passageiras deste 

mundo. 

 

LEITURA: 

 
 

Leitura da primeira Epístola 

de São Pedro 
 

Caríssimos: 17Se invocais 

como Pai Aquele que, sem 

aceção de pessoas, julga cada 

um segundo as suas obras, 

vivei com temor, durante o 

tempo de exílio neste mundo.  
18Lembrai-vos que não foi por 

coisas corruptíveis, como prata 

e oiro, que fostes resgatados da 

vã maneira de viver, herdada 

dos vossos pais, 19mas pelo 

sangue precioso de Cristo, 

Cordeiro sem defeito e sem 

mancha, 20predestinado antes 

da criação do mundo e mani-

festado nos últimos tempos por 

vossa causa. 21Por Ele acredi-

tais em Deus, que O ressuscitou 

dos mortos e Lhe deu a glória, 

para que a vossa fé e a vossa 

esperança estejam em Deus. 

Palavra do Senhor. 

 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
Esta Leitura, não é de todo difícil, mas 

nem por isso dispensa uma boa 
preparação. 

Toma reparo nas palavras: aceção (o 
“p” no Lecionário, é mudo, não se lê) / 
exílio / corruptíveis (aqui o “p” já se lê) / 
predestinado / e outras. 

 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

Continua a catequese batismal 

iniciada no domingo passado. 

O pregador – que fala em nome de 

Pedro – convida os recém-batizados a 

refletirem sobre a sua condição de 

filhos. Vós – diz ele – renascestes, e 

agora podeis dirigir-vos a Deus 

chamando-o Pai, recebestes dele uma 

vida nova. Fostes introduzidos numa 

condição sublime, que comporta, 

porém, responsabilidades graves, já 

que exige uma conduta moral 

coerente. Deus não tem preferências; 

se durante a vossa «peregrinação», 

neste mundo, não fordes fiéis às 

promessas batismais que fizestes, 

então de nada vos servirá ter rece- 

bido materialmente o sacramento (v. 

17). 

Depois é lembrada aos neófitos 

(iniciados) a condição em que se 

encontravam antes de se tornarem 

cristãos: levavam uma vida dissoluta, 

adequavam-se a princípios imorais 

recebidos dos seus antepassados 

pagãos; eram como escravos 

submetidos a um tirano, o pecado. O 

seu resgate custou um preço muito 

caro: Cristo derramou o seu sangue 

para os libertar (v. 18-19). O cordeiro 

pascal, branco, sem mancha e sem 

defeito, que o povo de Israel 

sacrificava durante a celebração da 

Páscoa era apenas uma imagem. E 

Jesus o verdadeiro cordeiro sem 

mancha que, com o seu sangue, 

resgata os homens do mal. 

      São estas as exortações com que 

o pregador de Roma encoraja os 

neófitos (noviços) a conduzirem uma 

vida santa e irrepreensível. Não po-

dem tornar vão o sacrifício de Cristo. 

 
 

Aclamação ao Evangelho 
 (cf Lc 24, 32) 

 
MONIÇÃO: 

 

O Evangelho apresenta Jesus Cristo 

ressuscitado a caminhar ao lado de dois 

discípulos de Emaús, a explicar-lhes as 

Escrituras, a encher-lhes o coração de 

esperança e a sentar-se com eles à mesa 

para “partir o pão”. É aí que os discípulos O 

reconhecem. 

 

REFRÃO: 

 

ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! 

   
Senhor Jesus, abri-nos as Escrituras, 

falai-nos e inflamai o nosso coração. 

 
 

Evangelho 
(Lc 24, 13-35) 

 

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 conven-

ceram-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 encon-

traram 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. 
 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
É o mês de abril do ano 30 d.C. 

Dois discípulos de Jesus foram a 

Jerusalém para celebrarem a Páscoa 

e testemunharam factos dramáticos: o 

seu mestre, profeta poderoso em 

obras, foi justiçado.  

Passados os dias daquela triste 

festa, preparam-se para voltar a 

Emaús quando, de manhã cedo, 

alguém vai ter com eles levando 

notícias perturbantes: o sepulcro foi 

encontrado vazio, algumas mulheres 

garantem ter tido uma visão de anjos e 

diz-se que Jesus esteja vivo. Eles, 

porém, têm as famílias que os 

aguardam em suas casas, é 

Primavera, é a época da colheita da 

cevada e têm que partir. Ao longo do 

caminho junta-se a eles um viajante: 

acompanha-os e, ao cair da noite, 

acontece algo de extraordinário. 

O relato dos discípulos de Emaús 

é uma das páginas mais belas dos 

Evangelhos. Transporta a um mundo 

celestial, onde o sonho, em vez de se 

dissolver, se transforma em realidade; 

mas após esta impressão de encanto 

surgem algumas perplexidades e 

interrogações: onde fica Emaús? 

Existia, sem dúvida, mas a 30 km de 

Jerusalém, não a uma dezena como 

diz o texto (Lc 24,13). Alguns ma-

nuscritos antigos, talvez para ir ao 

encontro desta dificuldade, referem 

160 estádios (cerca de 30 km), mas 

assim criam outra: transformam os 

dois discípulos em maratonistas. 

Também é pouco provável que, 

tendo ouvido dizer que algo de 

extraordinário acontecera (v. 21-24), 

os dois tenham partido sem antes 

terem verificado o que teria realmente 

acontecido (a história da família que 

os aguardava e da colheita da cevada, 

foi inventada pelo Jornal do Leitor, 

para dar algum sentido à decisão de 

partirem). 

Por que não conseguiam 

reconhecer Jesus no viajante? Que 

sentido tem um milagre deste tipo: 

serve para criar suspense?  Note-se 

que o texto não diz que Jesus estava 

dissimulado sob outra aparência, mas 

que os seus olhos eram incapazes de 

o reconhecer... e será importante 

determinar o motivo desta cegueira. 

Por que não nos é dito também o 

nome do segundo discípulo? Lucas já 

não se lembrava? 

Regressando a Jerusalém, os dois 

relatam aos Apóstolos a experiência 

do Ressuscitado que fizeram, e são 

informados de que o Senhor 

aparecera também a Simão (v. 33-35). 

Depois o relato continua: enquanto 

estão reunidos e falam destas coisas, 

Jesus aparece no meio deles. Ficam 

admirados e assustados, convencidos 

de estarem a ver um fantasma, não 

conseguem acreditar que Ele esteja 

vivo. Para os convencer, Jesus tem 

que comer pão e peixe diante deles 

(Lc 24, 36-42). A reação dos 

discípulos é verdadeiramente inexpli-

cável:  parecem  ter  sido apanhados 

de surpresa, como se antes nada 

tivesse acontecido. 

Estas são apenas algumas das 

dificuldades que levanta uma in-

terpretação literal do texto. Mas há 

alguns indícios que nos orientam para 

uma leitura menos superficial. Como 

não notar, por exemplo, que a frase: 

«Quando se pôs à mesa, tomou o pão, 

recitou a bênção, partiu-o e entregou-       

-lho» evoca de forma explícita a 

celebração da Eucaristia? E, antes de 

se sentarem à mesa, o misterioso 

viajante preside também uma solene 

liturgia da Palavra com as suas três 

leituras («Depois, começando por 

Moisés e passando pelos Profetas, 

explicou-lhes em todas as Escritu-

ras...»; v. 27) e a sua brilhante homilia 

(«Não ardia cá dentro o nosso 

coração, quando Ele nos explicava as 

Escrituras?»; v. 32). Enfim... presidiu a 

uma liturgia perfeita em todos os seus 

pormenores. 

E ainda: a frase: «Não tinha o 

Messias de sofrer tudo isso para 

entrar na sua glória?» (v. 26), é a 

prova irrefutável de que quem fala é 

aquele Jesus que já subiu ao Céu. 

Esta situação, mais do que à dos dois 

discípulos de Emaús, assemelha-se à 

dos cristãos das comunidades de 

Lucas. Vamos tentar reconstituí-la. 

Estamos na Ásia Menor, nos anos 

80-90. Quase todos os que viram o 

Ressuscitado já desapareceram, e os 

cristãos da terceira geração pergun-

tam-se: será possível para nós 

encontrar o Senhor? Como afirmar 

que Ele está vivo se nunca o vimos 

com os nossos olhos, nem o tocámos 

com as nossas mãos, e nunca nos 

sentámos à mesa com Ele? Teremos 

de acreditar apenas por aquilo que ou-

tros nos contaram, como acontece nos 

tribunais onde os juízes acreditam no 

que dizem as testemunham aten-

díveis? Mas a isto não se deveria 

chamar uma escolha de fé, seria 

simplesmente a conclusão de um 

raciocínio de bom senso. Também nós  
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gostaríamos de encontrar verdadeira-

mente o Ressuscitado. 

Vamos então voltar a ler o relato 

de Lucas na perspetiva de uma 

resposta aos anseios e às 

expectativas destes cristãos. 

Começamos pelo nome. Um dos 

dois chama-se Cleófas (personagem 

muito conhecido na Igreja primitiva, 

porque era o irmão de José, o «pai» 

do Senhor) e o outro? O outro... 

poderia ser um convite dirigido ao 

leitor para que inserisse o próprio 

nome, um convite a percorrer 

juntamente com Cleófas o caminho 

que leva a reconhecer o Ressuscitado 

presente onde duas pessoas estão 

reunidas no seu nome. 

Os dois discípulos estão tristes: 

viram desmoronar  os  seus  sonhos, 

fracassar os seus projetos. Esperavam 

um messias glorioso, um rei poderoso 

e vitorioso, e de repente encontram-se 

perante um fracassado. Os rabis 

ensinavam que o messias viveria mil 

anos, e Jesus tinha morrido. 

É a história dos cristãos das 

comunidades de Lucas! São perse-

guidos, são vítimas de abusos, veem 

triunfar as obras da morte, os maus 

vencem os puros de coração: 

encontram-se nas mesmas condições 

de espírito dos discípulos de Emaús. 

Também eles se detêm, com o rosto 

triste. 

É a nossa história. Também nós 

nos encontramos, por vezes, neste 

mesmo estado de espírito. Acontece 

quando temos que admitir que a 

esperteza prevalece em relação à 

honestidade; quando somos obrigados 

a reconhecer que a mentira se torna a 

verdade oficial, imposta por quem 

detém o poder; quando vemos os 

profetas silenciados ou mortos. 

Também nós nos detemos, com o 

rosto triste, resignados perante uma 

realidade inelutável, obrigados a admi-

tir que talvez o mundo novo anunciado 

por Jesus nunca se realize. 

Mas poderá uma comunidade 

nascida da fé no Ressuscitado 

abandonar-se a estes pensamentos 

de morte e ceder à tristeza? Terão 

algum sentido os rostos não só 

ensonados e distraídos, mas também 

desiludidos de muitos dos 

participantes das nossas assembleias 

dominicais? São sinal da certeza da 

vitória da vida ou testemunham 

desconforto e abatimento? 

Os dois de Emaús conhecem 

muito bem a vida de Jesus. Ouvimos 

da boca deles um resumo perfeito, 

idêntico ao que é ensinado nas 

catequeses da Igreja primitiva (v.19-

20), porém a sua síntese peca por um 

defeito grave, fica-se pela constatação 

da vitória da morte: «Os nossos 

chefes – explica Cleófas – entrega-

ram-no para ser condenado à morte e 

crucificado» (v. 20) e, sendo já pas-

sados três dias, esta morte considera-        

-se definitiva. 

Lucas põe voluntariamente na 

boca deles os pensamentos de muitos 

cristãos das suas comunidades. Estes 

conhecem bem tudo aquilo que Jesus 

fez e ensinou, consideram-no um 

homem sábio, alguém que, com a sua 

mensagem de paz e de amor, 

transformou o coração de muita 

gente... mas no fim morreu, como 

todos. 

Quem pensa desta forma descobre 

apenas, por assim dizer, o aspeto 

exterior, o acontecimento histórica-

mente verificável da vida de Jesus, 

mas não chega à fé nele, porque não 

acredita na Ressurreição, que não 

pode ser constatada e demonstrada. A 

consequência deste conhecimento 

incompleto é a tristeza. Sem a fé na 

Ressurreição, as derrotas permane-

cem derrotas, a vida termina com a 

morte, é uma tragédia sem sentido. 

Como se chega a esta situação 

desesperada? 

Os dois discípulos de Emaús têm 

responsabilidades, cometeram erros. 

Antes de mais abandonaram a 

comunidade, o grupo daqueles que 

tinham continuado a procurar uma 

resposta para o que acontecera. 

Preferiram ir-se embora sozinhos, 

convencidos de que, para certos 

dramas, nunca se encontrará um 

sentido. Não verificaram se a 

experiência feita pelas mulheres poder 

ser iluminante também para eles. 

Era também desta forma que se 

comportavam muitos cristãos no 

tempo de Lucas: perante as 

dificuldades e as perseguições alguns 

abandonavam as suas comunidades; 

outros, quase por princípio, rejeitavam 

as respostas que provinham da fé, não 

verificavam sequer se podiam ter uma 

lógica e um sentido. 

Terceiro erro: os dois de Emaús 

nunca tiveram a mínima dúvida de que 

as suas ideias acerca do Messias 

triunfador podiam estar erradas. 

Estavam apegados fortemente à 

tradição, ao que lhes tinha sido 

ensinado, eram impermeáveis às 

surpresas e às novidades de Deus. 

Jesus não abandona as pessoas 

que escolhem as estradas que 

conduzem à tristeza. Ele torna-se para 

elas companheiro de viagem. 

      Como sempre acontece, o 

Ressuscitado não é reconhecível (há 

quem pense estar a ver um fantasma, 

a Madalena toma-o por um jardineiro, 

no lago é considerado um hábil 

pescador...). Não se trata de milagres. 

É um modo de apresentar a situação 

nova daquele que entrou na glória de 

Deus: é uma condição completamente 

diferente da deste mundo. A vida dos 

ressuscitados não é um prolon-

gamento melhorado da vida presente, 

e os olhos humanos não a podem 

entender. Por este motivo, os 

evangelistas dizem que Jesus era Ele, 

mas já não era o mesmo; era o Jesus 

que tinham tocado, com quem tinham 

comido e bebido, era o que tinha 

morrido – «Vede as minhas mãos e os 

meus pés: sou Eu mesmo» (Lc 24, 39) 

– mas era completamente diferente. 

Como descobrem Cleófas e o 

discípulo sem nome que Jesus, o 

derrotado, é o Messias? Como 

conseguem entender que a vida nasce 

da morte? 

O caminho que o Ressuscitado os 

leva a percorrer é o das Escrituras. É 

a palavra de Deus que revela o 

mistério. 

Não tendo entendido a Bíblia, os 

dois discípulos pensam como homens, 

não veem o que aconteceu através do 

olhar de Deus, e   por   isso Jesus os 

censura: «Homens sem inteligência e 

lentos de espírito para acreditar em 

tudo o que os profetas anunciaram! 

Não tinha o Messias de sofrer tudo 

isso para entrar na sua glória?» (v. 25-

26). 

O caminho da cruz é inconcebível 

e absurdo para os homens; só quem 

lê as Escrituras descobre que Deus é 

de tal modo grande que sabe tirar, a 

partir do maior crime dos homens, a 

sua obra-prima de salvação. É que 

não basta ler a palavra de Deus, é 

preciso também entendê-la, e para 

isso é preciso alguém que a explique; 

e que possivelmente o faça, não como 

quem transmite uma árida cultura  
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teológica, mas «aquecendo o 

coração». 

Ao cair da tarde daquele primeiro 

«domingo», os discípulos chegam a 

casa e Jesus está com eles. Quando 

se sentam à mesa, Ele «toma o pão, 

recita a bênção, parte-o e entrega-o» 

(v.30). É fácil compreender o que 

Lucas quer ensinar: os olhos do 

cristão abrem-se e reconhecem o 

Ressuscitado durante a celebração 

litúrgica dominical. 

No relato dos discípulos de Emaús 

estão presentes todos os elementos 

da celebração eucarística: a entrada 

do celebrante, depois a liturgia da 

Palavra com a homilia e, por fim, a 

«fração do pão». 

Só no momento da comunhão 

eucarística é que os olhos se abrem e 

os discípulos se dão conta que o 

Ressuscitado está no meio deles, mas 

sem a Palavra não teriam chegado a 

descobrir o Senhor no pão eucarístico. 

Todos devem fazer a experiência 

do encontro com o Ressuscitado. 

Na celebração comunitária podem-   

-no contemplar através dos sinais 

sacramentais; mas no momento em 

que o reconhecem... então Ele já não 

se vê; não desapareceu, mas os olhos 

materiais não o podem ver. 

     Um último elemento importante 

deste trecho: os discípulos de Emaús, 

logo que reconheceram o Senhor, 

correm a anunciar a sua descoberta 

aos irmãos e com eles proclamam a 

fé: «Na verdade o Senhor ressus-

citou...» Este é, poderíamos dizer, o 

canto final com que se conclui a 

celebração dominical. As suas notas 

acompanham os discípulos durante 

toda a semana, são a expressão da 

alegria que eles vão levar a todos os 

homens. 

Dissemos que Lucas escreve para 

os cristãos das comunidades dos anos 

80-90 d.C. e que tem por objetivo 

propor-lhes o caminho que leva a 

encontrar o Ressuscitado na «fração 

do pão». Não é diferente o caminho 

que nós, hoje, somos convidados a 

percorrer. 

 
 

Não desanimes facilmente.  
Muitas vezes, é a última chave do 

molho a que abre a fechadura. 

(Autor desconhecido) 

Oração Universal 

 

 

1 – Pela Igreja, testemunha de Jesus 

ressuscitado, 

pelos catecúmenos que  

descobrem o evangelho, 

e pelos catequistas que os  

ensinam e acompanham, 

oremos ao Senhor. 

 

2 – Por aqueles que se dedicam ao 

bem público, 

pelos que servem os mais pobres  

e infelizes 

e pelos que acolhem toda a gente,  

sem exceção, 

oremos ao Senhor. 

 

3 – Pelos fiéis que nas provações  

           permanecem serenos, 

pelos que desistem como os  

discípulos de Emaús 

e pelos que celebram cada  

domingo a Eucaristia, 

oremos ao Senhor. 

 

4 – Pelos crentes que dizem a Jesus;  

“fica connosco” 

pelos jovens que fazem d’Ele o  

grande amigo, 

e pelas crianças que O recebem        

na primeira comunhão, 

oremos ao Senhor. 

 

5 – Por todos nós aqui reunidos em 

assembleia, 

pelos doentes da nossa Paróquia 

e por aqueles que já partiram deste  

mundo, 

oremos ao Senhor. 

 
 

Antífona da Comunhão 

(Lc 24, 35) 

Os discípulos reconheceram o 

Senhor Jesus ao partir o pão. Aleluia. 
 

 

Agenda Santoral 

Dia 28 – S. Pedro Chanel (Presbítero e    

                                                      Mártir).  

           – S. Luís Maria Grignion de 

Montfort (Presbítero). 

Dia 29 – S. Catarina de Sena (Virgem   

                                   e Doutora da Igreja).  

Dia 30 – S. Pio V (Papa). 

Dia 01 – S. José Operário (Pai adotivo   

                                                   de Jesus).  

Dia 02 – S. Atanásio (Bispo e Doutor da     

                                                   Igreja). 

 
 

Sabias que… 
 
A antiga Emaús 

 

Cidade difícil de localizar. Existem 

restos de uma povoação denominada 

Emaús a 30 Kms. de Jerusalém. 

Conservam-se as condutas das suas 

fontes termais. Emaús significa “fontes 

termais”.        

Esta cidade sublevou-se contra a 

ocupação romana e foi arrasada e 

destruída. Os romanos reconstruiram-      

-na no séc II d. C. Chamaram-lhe 

Nicópolis. 

Neste lugar encontram-se restos 

de uma comunidade cristã do século I. 

Conservaram-se os mosaicos e o 

batistério. 

 
 

 

Mostrai-nos Senhor, 

o caminho da vida 
  

Mostrai-nos Senhor, o caminho da 

vida, pedimos hoje no Salmo. E o 

caminho da verdadeira vida é Jesus 

“Eu sou o caminho, a verdade e a 

vida”. Como pois é importante 

encontra-LO! 

Vemos no Evangelho de hoje que 

os discípulos de Emaús seguiam 

tristes. Sentiam-se como que órfãos. 

Mas afinal não estavam sós. Ele 

próprio, o Senhor ressuscitado os 

acompanhava. Reconheceram-nO 

depois da explicação da Sagrada 

Escritura, feita por Ele mesmo e ao 

partir do Pão. Que alegria, segurança 

e paz então sentiram! 

Sentimentos de alegrias seme-

lhantes podemos e devemos 

experimentar nós também, nesta 

nossa caminhada da vida. Ele vai 

connosco. “Eu estou convosco até ao 

fim dos tempos”, nos garante o próprio 

Jesus. 

Para O encontrarmos e sentirmos 

a Sua presença amorosa, precisamos 

ouvir a Sagrada Escritura, visitá-lO e 

estar com Ele, realmente presente em 

todos os Sacrários da terra, como um 

Anjo nos veio, mais uma vez, lembrar,  
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em Fátima. A Bíblia que nos dá 

acesso a tão consoladoras realidades 

é a carta que Deus Pai nos escreveu, 

revelando-nos o Seu Amor eterno e 

infinito. Com que carinho e mesmo 

santo entusiasmo a devemos ler e 

meditar! 

 
 

 

A grande alegria da 

ressurreição 
  

A Sagrada Escritura deste 

Domingo, além de nos chamar a 

atenção para a importância da mesma 

Escritura, diz-nos por São Pedro, na 

primeira Leitura, e ele di-lo com 

convicção, que Jesus foi morto, 

cravado na cruz, mas ressuscitou. Ele 

O viu, O tocou e chegou mesmo a 

comer com Ele depois de ter 

ressuscitado.  

Por esta Verdade deu a a própria 

vida, afirmando ainda que não podiam 

negar aquilo que viram com os seus 

olhos e tocaram com as suas mãos. 

Ele, ressuscitado, vive para sempre. 

Agora é nosso companheiro de 

viagem. Que Ele aumente a nossa fé 

para O sentirmos sempre ao nosso 

lado. 

Na segunda Leitura, o mesmo São 

Pedro, diz-nos que fomos resgatados 

pelo Sangue preciosíssimo de Jesus, 

que ressuscitou dos mortos. 

E se isto fosse verdade? E se 

acreditássemos nesta verdade? Não 

eramos muito mais alegres e muitio 

mais felizes? Ó gente! Pelo que 

esperámos? 

 
 

Aparição de Jesus 

ressuscitado 
  

Finalmente o Evangelho descreve-

-nos essa cena cheia de ternura da 

aparição de Jesus ressuscitado aos 

discípulos de Emaús, que seguiam tão 

tristes para suas casas. 

Aqui é o próprio Jesus que lhes 

explica as Escrituras, fazendo-lhes ver 

que tudo aconteceu como estava 

previsto pelos Profetas. 

Só O reconheceram ao partir do 

Pão. O mesmo deverá acontecer com 

cada um de nós. Ouvir, refletir a 

Sagrada Escritura para termos 

capacidade de O “ver” ao partir do 

Pão, isto é, na Santíssima Eucaristia. 

Temos os testemunhos dos 

Apóstolos que deram a vida 

confirmando o que viram e anuncia-

ram e tantos milagres eucarísticos, 

cientificamente confirmados que O 

mostram presente na Santíssima 

Eucaristia. 

Que a nossa fé em Jesus 

ressuscitado cresça para nunca nos 

sentirmos sós, órfãos, nos caminhos 

da vida. Só assim teremos a 

possibilidade de vivermos a verdadeira 

vida no tempo que passa, vencermos 

todas as dificuldades e tentações, e 

termos a garantia de, na Sua  infinita 

misericórdia, podermos estar  com Ele 

no Céu, por toda a eternidade. 

 
 

Os discípulos de 

Emaús 

Os primeiros cristãos descobriram 

Jesus Ressuscitado de muitas 

maneiras. O relato dos dois discípulos 

que vão a caminho da povoação de 

Emaús, é uma delas. As comunidades 

cristãs contavam esta história para 

explicar o caminho que se deve 

palmilhar até reconhecer Jesus como 

Salvador.  

A cena desenvolve-se ao longo de 

uma jornada de caminho. Dois 

discípulos fogem de Jerusalém, estão 

com medo, desanimados. Olham para 

a vida com um olhar pessimista e 

nada tem sentido para eles. As 

palavras de Jesus não passaram de 

palavras. E embora tenham 

caminhado todo o dia junto a Ele, não 

O reconheceram. Descobriram Jesus 

quando convidaram aquele peregrino 

a ficar com eles, mostrando-se 

solidários e acolhendo-O em sua casa. 

Abrem-se-lhes os olhos quando 

Jesus pronunciou as palavras da 

Eucaristia. Acolher aquele que 

necessita, rezar e celebrar a 

Eucaristia, são atitudes que nos 

ajudam a descobrir Jesus. 
 

 

Não devemos permitir que ninguém 

saia da nossa presença, sem se  

sentir melhor e mais feliz. 

(Santa Teresa de Calcutá) 
 

CONFISSÕES 

Quando e onde me confessar? 

Normalmente o sacerdote está 

sempre disponível para o sacramento 

da reconciliação. Por uma questão 

prática, bastará contactá-lo ou abordá-    

-lo no dia em que celebra em cada 

uma das quatro paróquias.  
Sempre que haja necessidade, e 

se o sacerdote estiver disponível, 

poderás confessar-te em qualquer 

outra altura. Não tens desculpa 

nenhuma para não te confessares.   

Todos os anos, por altura da 

Quaresma, (este ano é uma exceção, 

devido ao Codiv-19) são propostas as 

celebrações comunitárias da reconci-

liação, oportunidade para revermos a 

nossa vida e recorrer à absolvição 

sacramental. Normalmente colaboram 

nestas confissões os sacerdotes das 

paróquias vizinhas. 

 
 

Oração 

Senhor, caminhamos pela vida sem 

rumo certo. 

Damos passos apressados  

sem nos dar conta  

que Tu caminhas ao nosso lado. 

  

Abre os nossos olhos  

para Te descobrir vivo e presente. 

Repete-nos a tua Palavra,  

uma e outra vez  

para aprendermos a caminhar  

com o olhar no futuro.  

 

Dá-nos coragem  

para a colher e ajudar  

os que gemem à nossa volta. 

  

Reparte connosco o teu Pão  

para que Te descubramos  

no meio dos nossos  

trabalhos diários. 
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Descomplica (1) 
 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam a tua 

vida: recomeçar, acreditar, confiar, 

esperar, aceitar, entregar, desapegar, 

persistir, agradecer, avançar e 

descomplicar. 

 
Primeiro verbo Recomeçar: é o 

verbo-motor. Aquele que te faz querer 

começar um novo caminho, traçar 

uma nova rota, arriscar um novo início. 

O que nunca te deixa desistir de ti. O 

que te ensina que na hora certa tudo o 

que precisas chega. Para o verbo 

recomeçar, o teu maior ato de 

coragem é acreditar. 

 
(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

Seis Adágios 

populares 
 

1 

O melhor caldo 

 é o da matança (do porco) 

2 

 Quem quer comer o peixe  

tem que molhar o “cu” no rio 

3 

Caldo de nabo  

escalda o diabo 

4 

Quem se carrega de nabos  

carrega-se de diabos 

5 

Quem no dia de entrudo não merenda  

ó’s mortos se encomenda 

6 

Em casa de homem honrado  

carne, gorda e pão, delgado 

 
 

Começa hoje… 

Começa hoje a LVII Semana de 

Oração pelas Vocações Consagradas. 

O que podes fazer por isso? – Reza 

por estas Vocações tão necessárias, 

mas tão escassas e, principalmente, 

ajuda, interpela, anima, aconselha, 

não critiques. 

 

 

Aniversários 
de Leitores 

 

Esta semana, estão de parabéns 

pelo seu aniversário natalício, os 

seguintes Leitores: 

– Dia 26 de Abril, hoje, Domingo, 

Marlene Leal, Leitora da Paróquia 

de Eiriz. 

– Dia 30 de Abril, próxima quinta-       

-feira, Alexandre Reguenga, da 

Paróquia de Figueiró. 

– Dia 02 de Maio, próximo sábado, 

Lurdes Almeida, da Paróquia de 

Figueiró. 

O Jornal do Leitor deseja à Lurdes, 

à Marlene e ao Alexandre, muitas 

felicidades. 

 
 

Humor 
 

Quando a Isaura, ao volante do 

seu automóvel, perdeu o controlo e 

desatou a toda a velocidade pela rua 

abaixo, perguntou, desesperada, ao 

marido: 

– Agostinho, que faço agora? 

– Olha, Isaura – disse ele – tenta 

bater na coisa mais barata que 

encontrares. 

~ ~ ~ ~ 
 

 – Pai, o que é um renegado? 

– É uma pessoa que abandona as 

nossas ideias para seguir as dos 

adversários.  

– Pai, e uma pessoa que 

abandona as ideias dos nossos 

adversários para seguir as nossas, 

como se chama? 

– Um convertido! 

~ ~ ~ ~ 
 

O empregado do café dirige-se ao 

Monteiro: 

 – Prefere o café com bagaço ou 

sem bagaço? 

 – Sem café! 

 
 

COVID-19 
Perguntas frequentes 

Devido à abundância de informa-

ção sobre esta maleita e à muita 

confusão e contradição existente, ao 

nível das autoridades de saúde e das 

autoridades políticas, o Jornal do 

Leitor suspende esta rúbrica que vinha 

sendo publicada. 

 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES 

26-04-2020 – III Dom. da Páscoa 

 

Com pena de todos nós,  

mas compreendendo 

perfeitamente  

a necessidade de este 

comportamento radical,  

todas as celebrações  

nas Igrejas continuam 

suspensas por tempo 

indeterminado. 

  

 

Estrada de Emaús 
 

 
 

A Fechar 

Aquele que quer aprender a ser 

chefe, tem primeiro de aprender a 

servir. 

(M. Sólon) 
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