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Domingo de Páscoa  

da Ressurreição  

do Senhor 
 

 

O Senhor ressuscitou verdadeira-

mente. Aleluia. 

Hoje, em toda a terra, ecoa este 

alegre anúncio: a vida triunfou sobre a 

morte. Jesus, que venceu as sombras da 

morte, vive glorioso, abrindo para toda a 

humanidade as portas da eternidade. 

Neste dia de Páscoa, somos 

convidados a exultar de alegria porque, 

Aquele que contemplamos suspenso na 

cruz, que morreu e foi colocado no 

sepulcro, não foi vencido, foi vencedor. 

Ele ressuscitou. Vive para sempre 

connosco. 

Por isso, dizemos: «Este é o dia que 

o Senhor fez, exultemos e cantemos de 

alegria». 

Que maravilha é celebrarmos na 

Eucaristia o nosso encontro com Cristo 

Vivo. Ele é o Ressuscitado, o mesmo 

que morreu por nós. Ele está presente. 

Ele chama por ti. Ele ama-te. Ele diz 

como és precioso aos seus olhos. 

Na Eucaristia Dominical, celebra bem 

este encontro com jesus Cristo e aceita 

estar sempre com Ele. Ele te oferece a 

possibilidade de viveres para sempre na 

plenitude da tua transformação radical 

no dinamismo da sua ressurreição. 

Aceita viver ao ritmo da sua proposta, 

da sua palavra acolhida no teu coração e 

na tua vida; na proposta dos teus gestos 

das bem-aventuranças; na amorosa 

docilidade aos seus mandamentos; na 

entrega da tua vida aos outros, sobre-

tudo aos pequeninos, aos pobres, aos 

desprezados deste mundo. 

 
 
 

 

 

Introdução 

Testemunha, é quem viu o Senhor. 

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 ouvi-

mos, 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 (esta obrigação): «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. 

 
 
 

 

 

Nós somos testemunhas de tudo o que Ele 

fez no país dos judeus e em Jerusalém; 

 e eles mataram-n’O, suspendendo-O  

na cruz. Mas Deus ressuscitou-O  

ao terceiro dia. 
 

(Act 10, 39-40) 
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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 verdadeiramente. 

Aleluia. Glória e louvor a Cristo para 

sempre. Aleluia. 

 
 
 

 

Primeira Leitura 
Act 10, 34a.37-43 

 
 

MONIÇÃO: 
 

A voz de Pedro proclama de forma 

eloquente a Ressurreição de Cristo. E 

proclama Cristo como dom para todos. 

Na casa do centurião Cornélio, Pedro faz 

o anúncio da fé a um gentio. O discurso de 

Pedro está centrado na morte e ressurreição 

de Jesus Cristo, apresentando uma síntese 

da sua missão terrena: Jesus “passou 

fazendo o bem e curando a todos”. 

 

LEITURA: 

 
 

 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 
 

Naqueles dias, 34aPedro tomou 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: 

 
 

Toma atenção às frases longas nesta 

leitura que exigem um treino mais apurado da 

respiração e da pontuação. De resto, trata-se 

de uma leitura relativamente fácil e que não 

apresenta palavras propriamente difíceis de 

pronunciar.  

No entanto, nunca é demais cuidar de 

algumas, tais como: “…do batismo que João 

pregou”. Voltamos a encontrar a palavra 

“pregou” e lembramos que ela é pronunciada 

“prégou” / ungiu / oprimidos / suspendendo-O 

/ antemão / “…Jesus mandou-nos «pregar» 

ao povo…” (novamente “prégar”) / constituído 

/ remissão / ou outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 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 ministé-

rio. 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 

curiosidade, 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 testemunhas 

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. 
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Salmo Responsorial 
Sl 117 (118), 1-2.16ab-17.22-23 (R. 24) 

 

 

MONIÇÃO: 
 

Cantemos a Ressurreição de Cristo como 

prodígio sem igual, maravilha admirável. 

O salmista apresenta a “pedra que os 

construtores rejeitaram tornou-se pedra 

angular”. É uma imagem metafórica da 

paixão, crucificação e ressurreição de Jesus. 

Ele é a pedra rejeita que se transforma em 

pedra viva, por isso “exultemos e cantemos 

de alegria”. 

 

REFRÃO: 

 
ESTE É O DIA QUE O SENHOR FEZ: 

EXULTEMOS E CANTEMOS DE ALEGRIA. 

  

 OU:           

 

ALELUIA. 

 

SALMO: 

 
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 
Cl 3, 1-4   

– Celebração da MANHÃ – 

 
 

MONIÇÃO: 
 

Paulo exorta-nos a viver de Cristo, a viver 

o já da ressurreição. 

Mortos com Cristo e ressuscitados com 

Cristo, assim é a nossa vocação, segundo a 

exortação do apóstolo Paulo à comunidade 

dos Colossenses, em que Cristo é a nossa 

vida e nos convida às “coisas do alto”, ou 

seja, à vida da Sua graça. 

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 

(FACULTATIVA) 

 
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: 

 
 

Nunca é de mais lembrar que tenhas o 

cuidado de ler devagar e entoar as frases com 

devido relevo, evitando a recitação 

monocórdica (enfadonha). Faz uma leitura 

“musicada” (faz as entoações), “colorida” (não 

uma leitura cinzenta), “alegre” (estamos na 

Páscoa!). 

Não descures as palavras: ressuscitastes 

(não é “ressuscitaste”) / Afeiçoai-vos / 

morrestes (não é “morreste”) / ou outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 
– (Celebração da MANHÃ) – 

 
Escrevendo aos cristãos de Colos-

sos, 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 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: Por que vivo e por 

que morro? De onde venho e para onde 

vou?... 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.   

 
 
 

 

Segunda Leitura 
Cor 5, 6b-8   

– Celebração da TARDE –  

 
 

LEITURA: 

 
 

Leitura da 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. 8Celebremos a festa, não 

com fermento velho nem com 

fermento de malícia, mas com os 

pães ázimos da pureza e da 

verdade. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 
 

Presta atenção à interrogação da 1.ª 

frase, porque ela começa a fazer-se ouvir logo 

no início da frase.  

De resto, é uma leitura pequena e fácil de 

proclamar.  

No entanto, presta atenção às palavras: 

“leveda” (pronunciar “levéda”) / “ázimos” 

(respeita o acento na 1.ª sílaba) / 

perversidade / ou outras. 
 

 

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

 

 

MONIÇÃO: 
 

Corriam os dois juntos! Mas o mais jovem 

chegou primeiro, mas não entrou! Esperou 

que Pedro fosse o primeiro a entrar. Que belo 

testemunho de comunhão e de unidade que a 

Ressurreição de Cristo desperta. Como é 

formosa a Igreja na unidade com Pedro. 

O Evangelho apresenta-nos um itinerário 

que vai da descrença para a crença. Maria 

Madalena e os discípulos fazem o percurso 

que vai do medo à alegria. Superam o medo e 

abrem-se à fé, pois só assim acolhem os dons 

da paz e da alegria, que são dons de Cristo 

ressuscitado. 

 

REFRÃO: 

 

ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 
Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi 

imolado: 

celebremos a festa do Senhor. 

 
 
 

 

 

Corriam os dois juntos,  

mas o outro discípulo antecipou-se, 

correndo mais depressa do que Pedro,  

e chegou primeiro ao sepulcro. 

Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, 

mas não entrou.  

(Jo 20, 4-5) 

Evangelho  
Jo 20, 1-9  

– (Celebração 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, correndo mais depressa do que 

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

 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

«No primeiro dia da semana 

(Domingo), Maria Madalena foi de 

manhãzinha, ainda escuro, ao sepul-

cro...» (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, imobilidade, calma, e uma 

mulher, só e amedrontada, move-se na 

obscuridade 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 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. 

Madalena comunica aos 

discípulos o que encontrou 

A Madalena sai momentaneamente 

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. 

O discípulo predileto de Jesus 

Este discípulo sem nome está 

sempre ligado de alguma forma a Pedro: 

– 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); 
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– 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 é este discípulo 

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. 

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 deixar 

noutro sítio.» Portanto, o cadáver não foi 

roubado. 

Pedro pára, 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. 

Guiados pela Palavra de Deus 

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 Evange-

lhos (Jo 20 30-31) – que, porém, perma-

necem 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 

(que descobre) o Ressuscitado. O discí-

pulo autêntico não precisa de outras 

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 «começa 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 to-

dos os dias, mas um continua 

desencorajado e desiludido, o outro é 

guiado por uma nova luz e sustentado 

por uma nova esperança. 

Evangelho  
Lc 24, 13-35 

– (Celebração da TARDE) – 

 
 

 

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?» Responderam-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 

condenado 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 sobressaltaram: 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 desapa-



receu 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. 

 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO                  
– 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 ressuscitado. A 

crítica bíblica procura distinguir neste 

relato os elementos de tradição e 

os elementos redaccionais.  Podem 

identificar-se muitos elementos de 

tradição neste relato, mas não dispomos 

de meios para classificar como 

meramente redaccionais 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. 

O que aconteceu 

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. 

Algumas dificuldades 

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 manuscritos 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 um mínimo de sentido 

lógico à sua decisão). 

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 que 

fizeram do Ressuscitado, 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 

inexplicável:  parecem ter sido apanha-

dos de surpresa, como se antes nada 

tivesse acontecido. 

Uma Eucaristia perfeita 

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 Escrituras...» – v. 27); e 

também 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.  

Temos 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. 

Reconstituindo  

Estamos na Ásia Menor, nos anos 

80-90. Quase todos os que viram o 

Ressuscitado já desapareceram, e os 

cristãos da terceira geração perguntam-    

-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 outros nos contaram, como 

acontece nos tribunais onde os juízes 

acreditam no que dizem as testemunham 

atendíveis? Mas a isto não se deveria 

chamar uma escolha de fé, seria 

simplesmente a conclusão de um 

raciocínio de bom senso. Também nós 

gostaríamos de encontrar verdadeira-

mente o Ressuscitado. 

Procurando respostas 

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  
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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 comuni-

dades de Lucas! São perseguidos, 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 

admitir 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 teste-

munham 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 – 

entregaram-no para ser condenado à 

morte e crucificado» (v. 20) e, sendo já 

passados 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 historicamente verificável 

da vida de Jesus, mas não chega à fé 

nele, porque não acredita na Res-

surreição, que não pode ser constatada 

e demonstrada. A consequência deste 

conhecimento incompleto é a tristeza. 

Sem a fé na Ressurreição, as derrotas 

permanecem 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. Esta-

vam apegados fortemente à tradição, ao 

que lhes tinha sido ensinado, eram 

impermeáveis às surpresas e às 

novidades de Deus. 

Mas 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 prolongamento 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? 

A resposta encontra-se na 

Palavra de Deus 

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 censura-      

-os: «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-pri-

ma 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 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 Ressusci- 
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tado 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 sacra-

mentais; mas no momento em que o 

reconhecem... então Ele já não se vê; 

não desapareceu, mas os olhos 

materiais não o podem ver. 

Somos todos convidados 

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 ressuscitou...» Este é, poderia-

mos 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 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. 

 
 
 

 

Oração Universal 

 

 

1  

Para que o Senhor ressuscitado, 

que apareceu aos seus discípulos, 

faça da Igreja testemunha da esperança, 

oremos, irmãos. 
 

2  

Para que o Senhor ressuscitado, 

que inaugurou na terra um novo reino, 

faça progredir a justiça entre as nações, 

oremos, irmãos. 
 

3 

 Para que o Senhor Jesus Cristo, homem 

novo, 

renove em cada um dos seus discípulos 

o gosto de procurar os bens do alto, 

oremos, irmãos. 

 

4  

Para que o Senhor Jesus, Filho de Deus 

vivo, 

que pela sua ressurreição venceu a 

morte, 

dê a paz e a vida eterna aos 

moribundos, 

oremos, irmãos. 

 

5  

Para que o Senhor Jesus Cristo, 

Cordeiro imolado, 

que está à direita do Pai a interceder por 

nós, 

nos dê a graça 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. 

  
 
 

 

 

Monição da Comunhão 

Na eucaristia eu faço a experiência 

admirável do encontro com Cristo 

ressuscitado. É Ele que vem ao meu 

encontro, e na Palavra que comigo 

partilha me abre à sua presença. No Pão 

partido que me oferece dá-Se 

inteiramente em comunhão, fazendo-me 

participante do seu mistério pascal, 

despertando a minha vida para a alegria, 

a esperança e para O anunciar nas 

realidades da vida quotidiana. 

 
 
 

 

 

Monição final 

Este dia de Páscoa é o primeiro dia 

dos cinquenta dias que constituem o 

Tempo Pascal. É tempo de celebrar 

Aquela vida que venceu a morte e que 

agora se oferece a todos. É tempo de 

colocar pés a caminho, e com grande 

alegria e paixão, anunciar a passagem 

do Senhor das trevas da morte para a 

luz gloriosa da ressurreição; anunciar 

que o amor de Deus tudo vence; 

anunciar que o túmulo está vazio e que 

hoje esta missão é tua.  
 
 

 

Pedro e a Ressurreição 

de Cristo 

 
Na primeira Leitura e no Evangelho 

sentimos a alegria da palavra de Pedro 

sobre Jesus e os seus gestos de homem 

de fé. 

Eloquente discurso de Pedro sobre a 

Ressurreição de Jesus Cristo. É do 

conhecimento de muitos o itinerário de 

amor da vida de Cristo, exprimindo esse 

amor numa entrega total da sua vida. Ele 

deu a vida porque revelou Deus como 

Pai de ternura, de misericórdia, que 

busca os pequeninos, os pobres e os 

pecadores. Ele deu a vida porque 

anunciou um reino de dignidade, de 

justiça, verdade, paz e amor construído 

na igualdade fundamental de todos e na 

facilidade de estabelecer comunhão com 

Deus. Ele deu a vida como conse-

quência do seu messianismo que se 

constrói não pela força, poder e 

arrogância, mas pelo amor mais puro e 

belos sobre todos. 

Pedro leva em si uma experiência 

única de amor. Jamais poderá silenciar 

Cristo ressuscitado. Pedro ouviu o que 

lhe contaram e partiu, embora fosse o 

último a chegar, porque as forças físicas 

não o permitiram. Que bela é a Igreja 

que, uns correndo mais depressa, 

esperam por Pedro e escutam e 

compreendem os seus gestos. Que força 

tem uma Igreja que anuncia a 

Ressurreição no testemunho de unidade 

e comunhão com Pedro. 

Ontem como hoje, Cristo ressus-

citado que vive connosco, espera a 

mesma solicitude e o mesmo amor para 

com Pedro. Importa correr, mas pelo 

caminho que segue Pedro e importa 

deixar que Pedro nos seus gestos, na 

sua palavra, nos seus silêncios e nas 

suas lágrimas nos fale sobre Jesus. 

Cristo Ressuscitado quer ajudar-nos 

a compreender que a presença de Pedro 

é necessária na sua Igreja anunciadora 

de que Cristo Vive. 

 
 
 

 

 

O Ressuscitado está 

entre nós 
 

Que alegria saber que Cristo vive. 

Que é o Emanuel, Deus connosco. Que 

se manifesta na paz, na misericórdia, na  
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eucaristia, na palavra, nos sacramentos, 

na sua Igreja, na pessoa de cada irmão 

e irmã. 

Como nos lança o desafio de O 

sabermos encontrar, de nos relacio-

narmos com Ele, de confiar n’Ele e de 

seguir comprometidos com Ele. 

Ele caminha connosco, às vezes, 

como um desconhecido que se mete 

connosco e nos interpela sobre as 

nossas fugas, os nossos medos, as 

nossas tristezas e o nosso pensamento 

poisado no pessimismo, na ausência da 

esperança. 

Caminha e dialoga. Como no 

princípio, buscando o homem e a 

mulher, enganados e fugidios (os 

desviados, afastados), dialogando com 

palavras de vida e misericórdia. Ele quer 

dialogar connosco para iluminar o 

sentido mais belo e profundo da nossa 

vida, acender o amor em nosso coração. 

Ele quer sentar-se connosco e dar-se 

inteiramente. Ele quer levar-nos à alegria 

da vida e ao anúncio da sua 

ressurreição. 

 
 
 

 

 

Testemunhas da 

Ressurreição 
 

Somos interpelados. O ressuscitado 

dá-se a nós como se deu aos primeiros. 

Sigamos o testemunho de Maria 

Madalena, cheia de fogo de amor, ainda 

escuro vai ao sepulcro, sem medo, com 

audácia. Ela pressente os novos sinais 

de vida. Com o mesmo amor corre. Dizia 

São Boaventura que o amor vê mais 

longe. Corre e bate à porta certa: Pedro 

e depois ao discípulo predileto. E quem é 

esse discípulo predileto ou discípulo 

amado? É o discípulo que ama e que faz 

a vontade do Pai! 

Depois já correm mais dois. O amor é 

contagiante. E depois é uma correria de 

amor anunciado e proclamando o 

acontecimento fundamental da nossa fé: 

Cristo ressuscitou. Ele está vivo. É este 

Cristo que nós testemunhamos e 

anunciamos. E vemos a beleza desta 

presença de Cristo em vinte e um 

séculos da sua igreja. Maravilha! 
 

 
 

 

 
 

 

Cristo ressuscitou,  

Aleluia, Aleluia! 

Viu e acreditou 

 
Agora, correm para o túmulo. 

Maria Madalena é a primeira que vai 

logo “de manhãzinha, ainda escuro” ao 

sepulcro. Caminha com passo 

apressado, mas com um coração 

pesaroso (desgostoso), cheio de 

desânimo e de desencanto, porque 

pensava que a morte do seu Senhor 

seria o ponto final d’Aquele que “passou 

fazendo o bem”. Vai até junto do túmulo 

e vê a grande pedra retirada e o sepulcro 

vazio. Corre novamente com passo 

apressado, mas com um coração cheio 

de esperança e de espectativa e dá a 

conhecer a Simão Pedro e ao discípulo 

amado. Todos correm, todos veem e 

todos acreditam que o Senhor Jesus não 

está ali. Ressuscitou. 

Os discípulos veem e acreditam que 

o Senhor ressuscitou. O corpo de Jesus 

não estava ali, pois só encontraram as 

ligaduras e o sudário. O Filho de Deus 

não ficou no sepulcro, porque não podia 

continuar prisioneiro da morte. O túmulo 

não poderia encerrar Aquele que é a 

fonte da vida. Acreditar que Jesus 

ressuscitou é reconhecer que o mal e a 

morte, o ódio e o pecado, a desgraça e a 

vingança, não têm a última palavra, pois 

o amor de Deus é mais forte que a 

morte. O Pai mostra que uma vida como 

a de Jesus não se pode perder, nem a 

dele nem a nossa. Resta-nos viver nesta 

espectativa: o amor de Deus é mais forte 

que a nossa fragilidade e Cristo é a 

nossa vida e nos convida a viver na Sua 

graça. 
 

 
 

 

 

Anunciar o túmulo 

vazio 

 
É no túmulo que Maria Madalena, os 

discípulos (Pedro e o discípulo amado) e 

tantas outras pessoas (nós incluídos) 

encontrarão respostas. O túmulo deixará 

de ser sinal e sinónimo de sofrimento, de 

luto e de dor. É um novo espaço. É o 

espaço para a gestação da nova vida, 

dos novos discípulos de Jesus. O 

desafio torna-se claro: é preciso anunciar 

o túmulo vazio, anunciar a vitória da vida 

sobre a morte. O túmulo vazio é 

oportunidade para anunciar que após o 

inverno das nossas vidas virá sempre a 

primavera. A ressurreição de Jesus 

produz sempre rebentos de esperança 

por toda a parte e, ainda que os cortem, 

eles voltam a despontar, porque a 

ressurreição contém uma força de vida, 

uma força sem igual, que penetra este 

mundo e o outro. 

Anunciar o túmulo vazio é a missão 

da Igreja, de cada discípulo missionário. 

Este anúncio diz respeito a todos e toca 

a cada um. Quem acredita deve correr, 

como Maria Madalena e os discípulos, a 

anunciar com grande alegria que Cristo 

vive para sempre. 

Este é o dia que o Senhor fez: 

exultemos e anunciemos com alegria! 
 

 
 

 

Sabias que… 

Maria Madalena 
     

Maria Madalena era natural de uma 

pequena povoação junto ao mar da 

Galileia, chamada Magdala, de onde 

recebeu o nome. Junto com Maria, a 

mãe de Jesus, Maria Madalena ocupa 

um lugar muito importante nos relatos da 

Paixão e Ressurreição do Senhor. Foi a 

primeira pessoa que viveu a ressurreição 

e a anunciou. Em Maria Madalena 

vislumbra-se que a ressurreição não é só 

uma evidência física, mas uma experi-

ência interior.  Reconhecemos Jesus não 

só com os olhos físicos, mas também 

mediante uma experiência de fé pessoal 

e comunitária e mediante o compromisso 

em segui-Lo. 
 

 
 

 

 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de abril, a Igreja 

reza pela seguinte intenção: 

Universal: 

– Os direitos fundamentais. 

Rezemos por aqueles que arriscam a 

vida lutando pelos direitos fundamentais 

nas ditaduras, nos regimes autoritários e 

também nas democracias em crise. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

No primeiro dia da semana, Maria 

Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, 

ao sepulcro e viu a pedra retirada  

do sepulcro.  

(Jo 20, 1) 
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Oração 

       

Alegre-se a humanidade porque o 

Senhor ressuscitou, e desfez as marcas 

que a dor gravou em rostos sem 

esperança. 
       

Comece a festa da vida porque o 

Senhor ressuscitou, e está a surgir uma 

Primavera em cada pessoa que ama e 

em cada abraço que perdoa ao inimigo. 
 

Toquemos música, porque o Senhor 

ressuscitou, venceu a morte e ensinou-     

-nos a amarmo-nos como irmãos e 

irmãs; filhos de um mesmo Pai. 

 
 
 

 

Descomplica (60) 
 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: Recomeçar, Acreditar,  

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, 
Persistir, Agradecer,  

Avançar e Descomplicar. 
 

Quinto verbo: “Aceitar” 

Seja como for, usar a vida a nosso 

favor. Descomplicar. Viver com leveza. 

Perdoar tudo o que os outros não 

deixam passar. Não carregar os 

problemas do mundo nas costas: cada 

um tem os seus. Ajudar, acolher, dar 

colo, mas depois soltar. Respirar fundo. 

Deixar que a vida faça a sua parte e que 

o mundo dê as suas voltas. E confiar. 

Confiar muito mais em nós. Cuidar como 

se fosse o nosso primeiro dia de vida. 

Cuidar do nosso coração como se ele 

fosse a nossa casa (e é). Usar, sem 

medo do que os outros vão pensar, a 

máscara de oxigénio que a vida nos dá 

todos os dias: em nós, primeiro que tudo. 
 

– Manter a fé é uma espécie de 
superpoder. Nunca, por nada e 
por ninguém, percas a tua. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 

 
«Levaram o Senhor do sepulcro  

e não sabemos onde O puseram».  

Pedro partiu com o outro discípulo  

e foram ambos ao sepulcro.  
 

(Jo 20, 2a-3) 
 

Seis Adágios populares 
 

1 

Na primeira todos caiem, 

 na segunda cai quem quer. 

2 

Vão-se os anéis, 

 ficam os dedos. 

3 

Quem troca odre por odre, 

 algum lhe sai podre. 

4 

Quem lhe comeu a carne, 

 que lhe coma os ossos. 

5 

Quem foi ao vento,  

perdeu o assento. 

6 

Quem veio do mar,  

voltou–o a achar. 
 

 
 

 

 

Aniversários de 

Leitores 
 

Esta semana estão de Parabéns pelo 

seu aniversário natalício, as Leitoras das 

seguintes paróquias: 

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– MARIA GUIOMAR, na próxima sexta-

-feira, dia 9 de abril.  

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– CÁTIA VANESSA, no próximo 

sábado, dia 10 de abril.  

PARÓQUIA DE SANFINS DE FERREIRA:   

– MARISOL FERREIRA, hoje, 
Domingo, dia 4 de abril, dia de Páscoa 
da Ressurreição do Senhor, um dia 
excelente para festejar!  

 

O Jornal do Leitor deseja à Cátia, à 

Guiomar e à Marisol, um feliz 

aniversário, festejado com um grande 

bolo e com muito champagne.  

Parabéns a todas! 

 
 
 

 

Humor 

Insuspeita contrabandista 
 

Era uma velhinha que vivia na 

fronteira do seu país. Todos os dias 

passava de lambreta para o país vizinho, 

transportando um caixote no seu veículo. 

O pessoal da alfândega começou a 

desconfiar que ali havia contrabando. 

Um dia, o fiscal mandou-a parar e 

perguntou-lhe: 

– Avozinha, todos os dias passa aqui 

com esse caixote na lambreta… Que 

diabo e que você leva aí nesse caixote? 

– Levo areia… 

O fiscal sorriu… Aquilo não devia ser 

areia… Aproximou-se, despejou o 

caixote e verificou que era mesmo areia. 

Meio envergonhado, tornou a encher o 

caixote de areia e ela seguiu em frente… 

Desconfiado, o fiscal pensou que 

talvez ela transportasse um dia areia e 

no dia seguinte droga. Por isso, durante 

mais de um mês, ele obrigou-a a mostrar 

o conteúdo do caixote e acabou por 

verificar que era sempre areia. No último 

dia, muito intrigado, disse-lhe:  

– Olhe, avozinha, eu sou fiscal da 

alfândega há 40 anos. Manejo com essa 

coisa de contrabando todos os dias. 

Ninguém me tira da cabeça que a 

senhora é contrabandista… 

– Mas no caixote, eu só levo areia… 

– Eu prometo-lhe que a deixo passar. 

Não vou dar parte, não lhe apreendo 

nada, mas a senhora tem de me dizer 

que espécie de contrabando é que a 

senhora está por aqui a passar todos os 

dias? 

– O senhor promete que a coisa fica 

só entre nós? 

– Juro! – respondeu o fiscal. 

– Pois… olhe… passo lambretas… 

 
 

ESCALA DE LEITORES 

04-04-2021  

Páscoa da Ressurreição 

 

C A R V A L H O S A 
 

 

Função 
MISSA DO DIA 

L E I T O R 

 

Avisos Martinho Matos 

1.ª Leitura Martinho Matos 

2.ª Leitura Martinho Matos 

Oraç. Universal Martinho Matos 
 

A Fechar 

Jesus, a quem os discípulos viram morrer 

realmente na cruz, encontra-Se presente 

na nossa comunidade. 
 

 
 

 

 

Jornal concluído em 01 de março. 
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