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II Domingo da Páscoa 
(ou da Divina Misericórdia) 

 

Celebra a Igreja, neste II Domingo da 

Páscoa, por instituição de São João 

Paulo II, o Dia da Divina Misericórdia. 

A misericórdia é o amor gratuito, 

perseverante e sempre disposto a 

recomeçar, sem esperar qualquer 

recompensa. Só Deus pode amar assim, 

mas pede-nos que tentemos imitá-l’O, 

como gratidão pelo modo como temos 

sido tratados. «Bem-aventurados os 

misericordiosos, porque alcançarão 

misericórdia.» 
 

 
 

 

Introdução 

 

Os sinais das realidades invisíveis. 

Segundo a Bíblia, o ser humano é 

feito de terra, está ligado à terra, às 

plantas, aos animais, e isso é bom. Não 

está aprisionado num corpo, como 

considerava a filosofia grega, mas 

alegra-se por ser um corpo capaz de 

autoconsciência, liberdade e amor.  

Sendo o ser humano composto de 

matéria, sente uma necessidade íntima 

de entrar em contacto, de modo concreto 

e tangível (palpável), com as realidades 

espirituais. Ora, a liturgia responde a 

esta necessidade, com os sacramentos 

constituídos por sinais e símbolos que 

possam, estes sim, ser vistos e tocados. 

Por isso, pedir ao ser humano uma fé 

que não se encarna, é exigir o 

impossível. Mas é também um erro 

pretender – como Tomé – verificar aquilo 

que não pode ser percetível com os 

sentidos. 

A condição em que Jesus entrou com 

a sua ressurreição, escapa a qualquer 

tipo de verificação. Assim como a 

criança só pode contemplar o rosto da 

mãe depois de ter nascido, assim 

também o ser humano só verá o 

Ressuscitado quando deixar este 

mundo. No entanto, desde, já são-lhe 

oferecidos sinais concretos das 

realidades invisíveis nas quais acredita e 

espera. 

E os sinais são estes: se sobre a 

terra apareceu uma sociedade 

completamente nova, se surgiu uma 

comunidade na qual os grandes se 

tornam pequenos, o rico se torna pobre, 

o inimigo é amado como um irmão e 

quem comanda considera-se um servo, 

então estamos perante sinais inequí-

vocos: Jesus está vivo e o seu Espírito 

opera no mundo. 

E compete-nos a nós, batizados, 

mostrar ao mundo estes sinais. 

      – O mundo, Senhor, aguarda da tua 

Igreja os sinais de que ressuscitaste. 

 
 
 

 

Antífona de Entrada 

1 Pedro 2, 2 
 

Como crianças recém-nascidas, 

desejai o leite espiritual, que vos fará 

crescer e progredir no caminho da 

salvação. Aleluia. 

  

 OU:   

 

4 Esd 2, 36-37 
 

Exultai de alegria, cantai hinos de 

glória.  

Dai graças a Deus, que vos chamou 

ao reino eterno.  

Aleluia. 

 
 
 

 

Primeira Leitura 
Act 4, 32-35 

 
 

MONIÇÃO: 
 

Os Atos dos Apóstolos oferecem-nos, na 

Primeira Leitura, um vislumbre da Igreja 

primitiva, aquela que era constituída pelos 

fiéis que conheceram pessoalmente Jesus, 

ouviram a Sua Palavra e testemunharam os 

Seus milagres. 
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O seu exemplo há de ajudar-nos a viver o 

nosso cristianismo segundo as exigências de 

Deus. Eles tinham «Um só coração e uma só 

alma.» 

 

LEITURA: 
 

 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 
 

32A multidão dos que haviam 

abraçado a fé tinha um só coração e 

uma só alma; ninguém chamava seu 

ao que lhe pertencia, mas tudo entre 

eles era comum. 33Os Apóstolos 

davam testemunho da ressurreição 

do Senhor Jesus com grande poder 

e gozavam todos de grande 

simpatia. 34Não havia entre eles 

qualquer necessitado, porque todos 

os que possuíam terras ou casas 

vendiam-nas e traziam o produto das 

vendas, 35que depunham aos pés 

dos Apóstolos. Distribuía-se então a 

cada um conforme a sua necessi-

dade. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 
 

Embora as palavras deste texto estejam 

escritas no pretérito (no passado), elas não 

são palavras ultrapassadas. O Leitor 

procurará mostrar à assembleia, convicção na 

palavra que proclama, pela forma como lê o 

texto. Depois compete ao Sacerdote atualizá-   

-la aos nossos dias. 

Examina as palavras do texto, para que 

sejam bem percetíveis aos ouvidos (e ao 

coração) da assembleia. 
 

 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
Há palavras que produzem um 

impacto forte em quem as ouve, e outras 

que as deixam indiferentes. Na parte 

central do trecho de hoje afirma-se que o 

testemunho dos Apóstolos era dado com 

grande poder e, do contexto, 

compreende-se também a razão pela 

qual a sua pregação era eficaz: 

proclamavam a sua fé sem se deixarem 

intimidar por ameaças, insultos e 

violências. Aos sumo-sacerdotes Anás e 

Caifás, que lhes tinham ordenado que 

não falassem nem ensinassem no nome 

de Jesus, Pedro e João retorquiram: 

«Julgai vós mesmos se é justo, diante de 

Deus, obedecer a vós primeiro do que a 

Deus. Quanto a nós, não podemos 

deixar de afirmar o que vimos e 

ouvimos» (Act 4, 19-20). 

Mas não eram apenas a franqueza e 

a coragem com que anunciavam o 

Ressuscitado que davam grande poder à 

sua palavra. Eram também os factos, 

incontestáveis, que depunham a seu 

favor; não os milagres, mas a vida 

completamente nova da comunidade que 

apresentava uma característica extraor-

dinária, inaudita: os discípulos «tinham 

um só coração e uma só alma» 

«ninguém chamava seu ao que lhe 

pertencia, mas tudo entre eles era 

comum» (v. 32). Quase com satisfação 

por esta novidade de vida, Lucas (autor 

do Livro dos Atos dos Apóstolos) desce 

aos pormenores e explica: «Não havia 

entre eles qualquer necessitado, porque 

todos os que possuíam terras ou casas 

vendiam-nas e traziam o produto das 

vendas, que depunham aos pés dos 

Apóstolos. Distribuía-se então a cada um 

conforme a sua necessidade» (v. 34-35). 

Não se trata da crónica do que 

acontecia em Jerusalém nos anos 30-40 

d.C, mas de uma página de catequese. 

Partindo de alguns factos que realmente 

aconteceram (havia quem tivesse dado 

prova de uma generosidade excecional; 

cf. Act 4, 36-37), o autor indica quais são 

os sentimentos e os relacionamentos 

fraternos que o Espírito quer que se 

instaurem entre os membros duma 

comunidade cristã autêntica.    

A competição, o prevalecer dos mais 

fortes, dos mais capazes sobre os mais 

fracos e os menos dotados, era na altura 

– como ainda hoje – considerada coisa 

legítima e até mesmo um estímulo para 

o desenvolvimento económico e social.  

Uma comunidade fundada no serviço 

recíproco, no dom gratuito e desinteres-

sado, na partilha dos bens, não podia 

deixar de perturbar a ordem dos valores 

que eram aceites por todos como lógicos 

e normais. Os cristãos em Jerusalém, 

eram vistos como cidadãos de outro 

mundo, e de facto eram merecedores de 

grande admiração (v. 33). Tanto Hebreus 

como os pagãos interrogavam-se acerca 

da origem duma vida tão extraordinária, 

e a resposta unânime dos discípulos era: 

«Vivemos assim porque Cristo ressus-

citou!» 

Agora torna-se claro que o 

testemunho forte dado pelos Apóstolos 

era a vida da nova comunidade, 

inspirada em sentimentos de comunhão. 

Cristo ressuscitado não podia ser visto, 

mas a comunidade fraterna, nascida da 

força do Espírito, estava perante os 

olhos de todos. 

Os primeiros cristãos tinham 

entendido muito bem que a fé na 

ressurreição é incompatível com o apego 

a tudo aquilo que é passageiro. A este 

propósito é muito significativo o 

testemunho indireto de Luciano de 

Samosata (125-192 d.C), o célebre autor 

de sátiras contra as superstições e 

crendices, entre as quais inclui também 

o Cristianismo. Com a sua linguagem 

desenvolta (esperta), descreve desta 

forma o impacto que a fé exercia na vida 

dos cristãos do seu tempo: «O seu 

primeiro legislador persuadiu-os de que 

todos são irmãos entre si e, logo que se 

convertem, renegam os deuses gregos, 

adoram aquele sábio crucificado e vivem 

segundo as suas leis. Por estas 

desprezam de forma igual todos os bens 

e consideram-nos comuns e não se 

preocupam com eles quando os têm. Por 

isso, se surgisse entre eles um impostor 

esperto que os soubesse manejar, 

rapidamente enriqueceria, ridicularizando 

esta gente crédula e tola» (LUCIANO, La 

morte di Pellegrino, 13).  

Hoje em dia quase que se tem medo 

de recordar aos crentes a primeira e 

irrenunciável consequência da fé no 

Ressuscitado: um modo completamente 

novo de gerir os bens. Num mundo em 

que o direito à propriedade privada serve 

muitas vezes para cobrir abusos e 

arbitrariedades (injustiças), é olhado 

quase com suspeita quem evoca a frase 

do salmista: «Ao Senhor pertence a terra 

e o que nela existe, o mundo inteiro e os 

que nele habitam» (SI 24, 1) ou cita as 

palavras do Senhor: «A terra pertence-    

-me, e vós sois apenas estrangeiros e 

meus hóspedes» (Lv 25, 23). 

A luz da Páscoa denuncia a 

insensatez de quem acumula tesouros, 

esquecendo que «não temos aqui cidade 

permanente, mas procuramos a futura» 

(Hb 13, 14) e que «nada trouxemos ao 

mundo e nada poderemos levar dele» (1 

Tm 6, 7-9). 

Só a comunidade que anuncia e vive 

a fraternidade, que pratica a comunhão 

dos bens, testemunha com poder a 

presença no mundo do Espírito do 

Ressuscitado. 
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Salmo Responsorial 
Sl 117, 2-4. 16ab-18, 22-24 

 

 

MONIÇÃO: 
 

O salmo que a Liturgia nos propõe cantar, 

como resposta à interpelação que o Espírito 

Santo nos fez pelo texto dos Atos dos 

Apóstolos, é uma solene ação de graças ao 

Senhor de quem acaba de vencer os inimigos. 

Agradeçamos ao Senhor a vitória de 

Jesus Cristo sobre a morte e o pecado, e pela 

Ressurreição gloriosa. 

 

REFRÃO: 

 
DAI GRAÇAS AO SENHOR, PORQUE ELE É 

BOM, 

PORQUE É ETERNA A SUA MISERICÓRDIA. 
 

 OU:  
 

ACLAMAI O SENHOR, PORQUE ELE É 

BOM: 

O SEU AMOR É PARA SEMPRE. 
 

 OU:  
 

ALELUIA. 

 

SALMO: 
 

Diga a casa de Israel: 

é eterna a sua misericórdia. 

Diga a casa de Aarão: 

é eterna a sua misericórdia. 
 

Digam os que temem o Senhor: 

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. 

Com dureza me castigou o Senhor, 

mas não me deixou morrer. 
 

A pedra que os construtores rejeitaram 

tornou-se pedra angular. 

Tudo isto veio do Senhor: 

é admirável aos nossos olhos. 

Este é o dia que o Senhor fez: 

exultemos e cantemos de alegria. 
 

 
 

 

 

 

Quem vive deste modo, vence o mundo  

e integra a família cristã.  

Escreve São João:  

«Todo o que nasceu de Deus  

vence o mundo». 

Segunda Leitura 
1 Jo 5, 1-6  

 

 

MONIÇÃO: 
 

São João Evangelista recorda aos 

primeiros cristãos como hão de viver um 

cristianismo com autenticidade: o verdadeiro 

fiel é aquele que ama Deus, que acredita em 

Jesus Cristo e acolhe o convite à salvação 

eterna que, por Ele, o Pai nos faz. 

Quem vive deste modo, vence o mundo e 

passa a integrar a família cristã. Escreve São 

João: «Todo o que nasceu de Deus vence o 

mundo.» 

 

LEITURA: 

 
 

Leitura da Primeira Epístola de 

São João 
 

Caríssimos: 1Quem acredita que 

Jesus é o Messias, nasceu de Deus, 

e quem ama Aquele que gerou ama 

também Aquele que nasceu d’Ele.  
2Nós sabemos que amamos os filhos 

de Deus quando amamos a Deus e 

cumprimos os seus mandamentos,  
3porque o amor de Deus consiste em 

guardar os seus mandamentos. E os 

seus mandamentos não são 

pesados, 4porque todo o que nasceu 

de Deus vence o mundo. Esta é a 

vitória que vence o mundo: a nossa 

fé. 5Quem é o vencedor do mundo 

senão aquele que acredita que 

Jesus é o Filho de Deus? 6Este é o 

que veio pela água e pelo sangue: 

Jesus Cristo; não só com a água, 

mas com a água e o sangue. É o 

Espírito que dá testemunho, porque 

o Espírito é a verdade. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 
 

Se a Leitura for proclamada devagar, 

repetimos, devagar e se for respeitada, 

repetimos, respeitada, toda sua pontuação, 

farás uma leitura com sucesso. Se não o 

fizeres, pode ser um desastre (uma leitura 

perdida). 

Ensaia a frase interrogativa. A interro-

gação começa a perceber-se logo no início da 

frase. 

Exercita uma ou outra palavra que possas 

ter alguma dificuldade, não em ler (não são 

difíceis), mas em pronunciar (para que a 

assembleia as possa entender). 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
Conta São Jerónimo que João, já 

velho, quando convidado a tomar a 

palavra durante a assembleia 

eucarística, não fazia mais nada senão 

repetir a mesma exortação: «Filhinhos 

meus, amai-vos uns aos outros»; e a 

quem lhe pedia que ensinasse algo de 

novo, respondia: «Este é o mandamento 

do Senhor; não há outro e este é 

suficiente.» 

O amor ao irmão é o tema desta 

carta que nos irá acompanhar durante as 

semanas da Páscoa. Foi escrita lá para 

finais do século I d.C, um tempo de crise. 

Nas comunidades cristãs tinham-se di-

fundido ideias teológicas incompatíveis 

com a fé: havia quem negasse que 

Jesus fosse o Cristo e havia quem 

defendesse que o Filho de Deus não 

tinha verdadeiramente encarnado, tinha 

apenas assumido traços humanos; havia 

quem cultivasse um desprezo pela 

matéria a favor de uma mal-entendida 

exaltação do espírito; e havia sobretudo 

quem não se preocupasse com a prática 

da caridade, considerando que para se 

salvar bastasse o conhecimento da 

verdade. Enfim, uma série de contrarie-

dades. 

Logo desde o início da sua carta, 

João lembra quanto é concreta a 

encarnação do Filho de Deus: «O que 

ouvimos, o que vimos com os nossos 

olhos, o que contemplámos e as nossas 

mãos tocaram relativamente ao Verbo da 

Vida... o que nós vimos e ouvimos, isso 

vos anunciamos... para que a nossa 

alegria seja completa» (1 Jo 1, 1-4). E a 

mesma dimensão concreta é indicada no 

campo moral: «Filhinhos, não amemos 

com palavras nem com a boca, mas com 

obras e com verdade» (1 Jo 3, 18).  

A mensagem de toda a carta poderia 

ser sintetizada (ser resumida) na frase 

que iremos encontrar daqui a quatro 

domingos, que nos vai dizer o seguinte: 

«Caríssimos, amemo-nos uns aos 

outros, porque o amor vem de Deus» (1 

Jo 4, 7) 

O trecho de hoje parece ser dirigido 

aos cristãos que são batizados durante a 

noite de Páscoa e que, mediante a fé, se 

tornaram filhos de Deus. Depois de ter 

afirmado que quem acredita que Jesus é  
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o Cristo, nasceu de Deus, João deduz 

imediatamente a consequência desta 

nova vida: quem ama aquele do qual foi 

gerado, deve amar também aqueles que 

dele foram gerados, ou seja, os irmãos 

(v. 1). 

Não há alicerce mais sólido, sobre o 

qual construir uma humanidade nova. Se 

somos filhos de um único Pai, seja qual 

for a raça a que pertencemos, a religião 

que praticamos ou a cultura em que 

nascemos e crescemos, somos todos 

amados por Deus e chamados a infundir 

sobre os irmãos o amor que recebemos 

do Pai. Quem se desinteressa pelo ser 

humano não ama a Deus, e a verdadeira 

religião não pode ser separada da 

prática do amor. 

Depois, na última parte da leitura (v. 

5-8) aparecem duas imagens bastante 

enigmáticas (misteriosas). Afirma-se com 

insistência que Jesus «veio pela água e 

pelo sangue», 

São muitos os significados possíveis 

para esta expressão, mas o mais claro é 

a referência ao costado trespassado. No 

Evangelho, João lembra que logo após a 

morte cruenta (morte atroz) de Jesus 

«um dos soldados abriu-lhe o peito com 

uma lança e logo brotou sangue e água» 

(Jo 19, 34). 

Água e sangue, na Bíblia, indicam a 

vida. Trata-se da vida que Jesus veio 

trazer à terra e que doou à humanidade 

do alto da cruz. O seu «sopro de vida» 

(Ap 11, 11) é o Espírito, aquele Espírito 

que hoje Ele continua a oferecer através 

dos dois sacramentos evocados pela 

água e pelo sangue: o Batismo e a 

Eucaristia. 
 

 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
Jo 20, 29  

 

 

MONIÇÃO: 
 

Jesus proclama, no encontro do Cenáculo 

com os Apóstolos, depois de ter confirmado 

na fé da Sua Ressurreição o Apóstolo Tomé, 

que são bem-aventurados, felizes, os que 

acreditam sem terem visto. 

Nós queremos pertencer ao número 

destes bem-aventurados, acolhendo o 

anúncio do Evangelho com alegria. 

~  ~  ~  ~  ~ 

«…e não sejas incrédulo, 
 mas crente». 28Tomé respondeu-Lhe:  

«Meu Senhor e meu Deus!» – (Jo 20, 27b-28) 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 

Disse o Senhor a Tomé:  

«Porque Me viste, acreditaste;  

felizes os que acreditam sem terem 

visto». 

 
 
 

 

 

Evangelho 
Jo 20, 19-31 

 

 

EVANGELHO: 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São João 
 

19Na tarde daquele dia, o primeiro da 

semana, estando fechadas as portas da 

casa onde os discípulos se encontravam, 

com medo dos judeus, veio Jesus, 

colocou-Se no meio deles e disse-lhes: 

«A paz esteja convosco». 20Dito isto, 

mostrou-lhes as mãos e o lado. Os 

discípulos ficaram cheios de alegria ao 

verem o Senhor. 21Jesus disse-lhes de 

novo: «A paz esteja convosco. Assim 

como o Pai Me enviou, também Eu vos 

envio a vós». 22Dito isto, soprou sobre 

eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito 

Santo: 23àqueles a quem perdoardes os 

pecados ser-lhes-ão perdoados; e 

àqueles a quem os retiverdes serão 

retidos». 24Tomé, um dos Doze, 

chamado Dídimo, não estava com eles 

quando veio Jesus. 25Disseram-lhe os 

outros discípulos: «Vimos o Senhor». 

Mas ele respondeu-lhes: «Se não vir nas 

suas mãos o sinal dos cravos, se não 

meter o dedo no lugar dos cravos e a 

mão no seu lado, não acreditarei». 26Oito 

dias depois, estavam os discípulos outra 

vez em casa, e Tomé com eles. Veio 

Jesus, estando as portas fechadas, 

apresentou-Se no meio deles e disse: «A 

paz esteja convosco». 27Depois disse a 

Tomé: «Põe aqui o teu dedo e vê as 

minhas mãos; aproxima a tua mão e 

mete-a no meu lado; e não sejas 

incrédulo, mas crente». 28Tomé respon-

deu-Lhe: «Meu Senhor e meu Deus!»  
29Disse-lhe Jesus: «Porque Me viste 

acreditaste: felizes os que acreditam 

sem terem visto». 30Muitos outros 

milagres, fez Jesus na presença dos 

seus discípulos, que não estão escritos 

neste livro. 31Estes, porém, foram 

escritos para acreditardes que Jesus é o 

Messias, o Filho de Deus, e para que, 

acreditando, tenhais a vida em seu 

nome. 
 

Palavra da Salvação. 

 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
O trecho de hoje está dividido em 

duas partes, que correspondem às 

aparições do Ressuscitado. Na primeira 

(vv. 19-23), Jesus comunica aos 

discípulos o seu Espírito e com Ele dá-   

-lhes o poder de vencerem as forças do 

mal. É o mesmo trecho que encontra-

remos e comentaremos no Pentecostes. 

Na segunda parte (v. 24-31), é relatado o 

famoso episódio de Tomé. 

Tomé no centro das dúvidas 

A dúvida deste Apóstolo tornou-se 

proverbial (conhecido e famoso). A quem 

manifesta alguma desconfiança é 

costume dizer-se: «És incrédulo como 

Tomé!» E, no entanto, se virmos bem, 

não perece ter feito nada de mal: pedia 

apenas para ver aquilo que os outros 

tinham visto. Por que motivo pretender 

apenas dele uma fé baseada na 

palavra? 

Mas terá sido Tomé o único a ter 

dúvidas, enquanto os outros discípulos 

acreditaram de forma fácil e imediata no 

Ressuscitado? Não parece mesmo nada 

que as coisas tenham sido assim. 

Vamos ver: 

No Evangelho de Marcos, diz-se que 

Jesus apareceu aos «onze» e censurou-

-os (criticou-os) pela sua incredulidade e 

dureza de coração, porque não tinham 

acreditado naqueles que o tinham visto 

ressuscitado (Mc 16, 14). No Evangelho 

de Lucas, o Ressuscitado dirigiu-se aos 

Apóstolos surpreendidos e assustados e 

pergunta: «Porque estais perturbados e 

por que surgem tais dúvidas nos vossos 

corações?» (Lc 24, 38). Na última página 

do Evangelho de Mateus diz-se mesmo 

que, quando Jesus apareceu aos 

discípulos num monte da Galileia 

(portanto muito tempo depois das 

aparições de Jerusalém), alguns ainda 

duvidavam (Mt 28, 17). 

Portanto, todos duvidaram, não 

apenas o pobre Tomé! Então por que 

motivo o evangelista João parece querer 

concentrar sobre ele todas as dúvidas 

que, no entanto, atormentaram também  
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os outros? Procuremos entender. 

A dificuldade de Tomé é a nossa 

Quando João escreve (por volta do 

ano 95 d.C), Tomé já tinha morrido há 

algum tempo, portanto, o episódio não é 

certamente referido para pôr em má luz 

este Apóstolo. Se são postos em relevo 

os problemas de fé que ele teve, a razão 

é outra: o evangelista quer responder às 

interrogações e às objeções (aos 

reparos) que os cristãos da sua 

comunidade levantam com crescente 

insistência. Trata-se de cristãos da 

terceira geração, de pessoas que não 

viram o Senhor Jesus. Muitos deles não 

conheceram sequer algum dos 

Apóstolos. Tem dificuldade em acreditar, 

debatem-se com muitas dúvidas, 

gostariam de ver, de tocar, de verificar 

se o Senhor verdadeiramente ressus-

citou. Perguntam-se então: quais são as 

razões que nos podem induzir a 

acreditar? É ainda possível para nós 

fazer a experiência do Ressuscitado? Há 

provas de que Ele esteja vivo? Por que é 

que já não aparece? São as perguntas 

que também hoje nós fazemos.  

Ora, a estas perguntas, Marcos, 

Lucas e Mateus respondem dizendo que 

os Apóstolos tiveram hesitações. 

Acreditar no Ressuscitado não foi fácil, 

nem imediato. Também para eles o 

caminho da fé foi longo e fatigante, não 

obstante Jesus tivesse dado muitos 

sinais de que estava vivo, de que tinha 

entrado na glória do Pai. 

Mas a resposta de João é diferente. 

Ele coloca Tomé como símbolo da 

dificuldade que cada discípulo encontra 

para chegar a acreditar na Ressurreição 

de Jesus. É difícil saber por qual razão 

ele escolheu precisamente este 

Apóstolo. Talvez porque tenha tido mais 

dificuldades ou tenha precisado de mais 

tempo do que os outros para ter fé. 

Aquilo que João quer ensinar aos 

cristãos das suas comunidades (e a nós 

também) é isto: o Ressuscitado possui 

uma vida que escapa aos nossos 

sentidos, uma vida que não pode ser 

tocada com as mãos, nem vista com os 

olhos. Só pode ser alcançada mediante 

a fé. Isto é válido também para os 

Apóstolos que, no entanto, fizeram uma 

experiência única do Ressuscitado. 

É que não se pode ter fé naquilo que 

se viu. Não se podem ter de-

monstrações, provas científicas da 

ressurreição. Se alguém pretende ver, 

constatar, tocar, então deve renunciar à 

fé. 

Nós dizemos: «Felizes aqueles que 

viram.» Para Jesus, pelo contrário, 

felizes são aqueles que não viram. Não 

porque lhes custe mais acreditar e assim 

tenham méritos maiores. São felizes por-

que a sua fé é mais genuína, mais pura, 

ou melhor, é a única fé pura. Quem vê 

tem a certeza da evidência, possui a 

prova incontestável de um facto, não 

precisa da fé. 

Sempre o Tomé 

“(o bombo da festa)” 

Depois Tomé aparece mais duas 

vezes no Evangelho de João e – di-

ríamos nós – nunca fica bem visto. Tem 

sempre dificuldade em entender, 

equivoca-se, não entende as palavras 

nem as escolhas do Senhor. 

Por exemplo, Tomé intervém uma 

primeira vez quando, recebida a notícia 

da morte de Lázaro, Jesus decide ir à 

Judeia. Tomé pensa que seguir o Mestre 

significa perder a vida. Não compreende 

que Jesus é o Senhor da vida e, então, 

desconsolado e desiludido, exclama: 

«Vamos nós também para morrermos 

com Ele» (Jo 11, 16). 

Depois, durante a Última Ceia, 

quando Jesus fala do caminho que está 

a percorrer, um caminho que passa pela 

morte para introduzir na vida. Tomé 

intervém de novo: «Senhor, não 

sabemos para onde vais, como podemos 

conhecer o caminho?» (Jo 14, 5). Tomé 

está cheio de perplexidades, de 

hesitações e de dúvidas, não consegue 

aceitar aquilo que não entende. 

Demonstra-o uma terceira vez no episó-

dio narrado no trecho de hoje que 

escutamos. 

O Tomé é o «bombo da festa». 

Parece quase que João se diverte a 

delinear desta forma a figura de Tomé. 

Tomé é o primeiro a reconhecer 

Deus, na pessoa de Jesus 

 Mas no final presta-lhe justiça: põe 

na sua boca a mais alta, a mais sublime 

das profissões de fé. Nas suas palavras 

reflete-se a conclusão do itinerário de fé 

dos discípulos. Vejamos: 

No início do Evangelho, os primeiros 

dois Apóstolos dirigem-se a Jesus 

chamando-lhe Rabi (Jo 1, 38). É o 

primeiro passo para a compreensão da 

identidade do Mestre. Não passa muito 

tempo e André, que já entendeu muito 

mais, diz a seu irmão Simão: «En-

contrámos o Messias» (Jo 1, 41). 

Natanael intui imediatamente quem tem 

pela frente e declara a Jesus: «Tu és o 

Filho de Deus» (Jo 1,49) Os samaritanos 

reconhecem-no como o salvador do 

mundo (Jo 4,42), o povo como um 

profeta (Jo 6, 14), o cego de nascença 

proclama-o Senhor (Jo 9, 38), Pilatos, rei 

dos Judeus (Jo 19, 19) – letreiro na cruz. 

Mas é Tomé quem diz a última palavra 

sobre a identidade de Jesus, chama-o: 

Meu Senhor e meu Deus! Uma 

expressão que a Bíblia refere a YHWH 

(SI 35, 23). Tomé é, portanto, o primeiro 

a reconhecer a divindade de Cristo, o 

primeiro que entende o que queria dizer 

Jesus quando afirmava: «Eu e o Pai 

somos um» (Jo 10, 30). 

Para acreditar no que se vê,  

não é preciso ter fé 

A conclusão do trecho (v.30-31) 

apresenta a razão pela qual João 

escreveu o seu livro: contou os 

«milagres» – não todos, mas suficientes 

– por duas razões: para suscitar ou 

confirmar a fé em Cristo e para que, 

através desta fé, se chegue à vida.  

Jesus não fez estes milagres para 

impressionar as pessoas que assistiam, 

antes pelo contrário, teve palavras duras 

de condenação para quem não 

acreditava sem ver prodígios (Jo 4, 48) e 

João não os conta com a finalidade de 

causar admiração aos seus leitores, com 

a finalidade de «demonstrar» o poder 

divino que Jesus possuía. 

Os milagres não são provas, mas 

revelações acerca da pessoa de Jesus, 

da sua natureza e da sua missão. Chega 

a acreditar de maneira sólida e 

duradoura quem, a partir do facto 

material, se eleva à realidade que este 

indica. Não compreende o milagre quem 

na distribuição dos pães não entende 

que Jesus é o pão da vida, ou na cura do 

cego de nascença não reconhece que 

Jesus é a luz do mundo, ou na 

reanimação de Lázaro não vê em Jesus 

o Senhor da vida. 

No epílogo (no fim) do seu Evange-

lho, João usa o termo sinais milagrosos 

em sentido amplo:  quer significar toda a 

revelação da pessoa de Jesus, os seus 

gestos de misericórdia (as curas, a 

multiplicação dos pães) e as suas 

palavras (Jo 12, 37). Quem lê o seu livro 

e compreende estes sinais encontra pela 

frente, nítida, a pessoa de Jesus e é 

convidado a fazer uma escolha. 

Escolherá a vida quem reconhecer nele  
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o Senhor e lhe der a sua adesão. 

E esta é a única prova que é 

oferecida a quem procura razões para 

acreditar: o próprio Evangelho. Ali ecoa a 

palavra de Cristo. Ali resplandece a sua 

pessoa. Não há outras provas para além 

daquela mesma Palavra. 

Para entender, é útil lembrar quanto 

Jesus diz na parábola do Bom Pastor: 

«As minhas ovelhas escutam a minha 

voz» (Jo 10, 4-5.27). Não são precisas 

aparições! No Evangelho ecoa a voz do 

Pastor e, para as ovelhas que lhe 

pertencem, o som da sua voz é 

suficiente para que o reconheçam e 

sejam atraídas por Ele. 

Mas onde se pode escutar esta voz? 

Onde ecoa esta palavra? É possível 

repetir hoje a experiência que os 

Apóstolos fizeram no dia de Páscoa e 

«uma semana mais tarde»? Como? 

Quem falta à Missa Dominical, 

não escuta a voz (a palavra) 
do Ressuscitado 

Teremos certamente notado que 

ambas as aparições acontecem ao 

domingo. Teremos notado também que 

aqueles que fazem a experiência do 

Ressuscitado são os mesmos (...mais 

um, menos um), que o Senhor se 

apresenta com as mesmas palavras: «A 

paz esteja convosco» e que em ambos 

os encontros, Jesus mostra os sinais da 

sua paixão. Haveria ainda outros 

pormenores, mas bastam estes quatro 

para nos ajudarem a responder às 

perguntas que acabamos de colocar. 

Os discípulos estão reunidos em 

casa. O encontro a que João alude é 

nitidamente o que acontece no dia do 

Senhor, aquele em que, de oito em oito 

dias, toda a comunidade é convocada 

para a celebração da Eucaristia. Quando 

todos os crentes estão reunidos, aparece 

o Ressuscitado. Ele, pela boca do 

celebrante, saúda os discípulos e deseja, 

como na tarde do dia de Páscoa e «uma 

semana mais tarde»: a paz esteja 

convosco. 

Naquele momento, Jesus manifesta- 

-se vivo aos discípulos.  

Quem, como Tomé, deserta (afasta-  

-se) dos encontros da comunidade, não 

está presente, não pode fazer a 

experiência do Ressuscitado (v. 24-25), 

não pode ouvir a sua saudação e a sua 

Palavra, não pode acolher a sua paz e o 

seu perdão (v. 19.26.23), não pode 

experimentar a sua alegria (v. 20), nem 

receber o seu Espírito (v. 22). Quem, no 

dia do Senhor, fica em casa, nem que 

seja para rezar sozinho, pode sem 

dúvida fazer a experiência de Deus, mas 

não a do Ressuscitado, porque este 

torna-se presente ali onde a comunidade 

está reunida (na Eucaristia da Missa). 

E quem não encontra o Ressuscitado 

que faz? Como Tomé, precisará de 

provas para acreditar, mas provas é 

aquilo que nunca terá. 

Ao contrário do que se vê 

representado nos quadros dos artistas, 

nem sequer Tomé pôs as mãos nas 

feridas do Senhor. Para além de mais, 

não se refere que ele tenha tocado o 

Ressuscitado. Também ele pronunciou a 

sua profissão de fé depois de ter ouvido 

a voz do Ressuscitado, junto com os 

irmãos da comunidade. E a possibilidade 

de fazer esta experiência é oferecida aos 

cristãos de todos os tempos... todas as 

semanas (todos os Domingos). 

 
 
 

 

Oração Universal 

 
 

1  

Para que todos os fiéis da santa Igreja 

tenham um só coração e uma só alma 

e se sintam renovados nesta Páscoa, 

oremos ao Senhor. 
 

2  

Para que os homens descrentes e ateus 

despertem para a luz que é Jesus Cristo 

e com Ele passem da morte para a vida, 

oremos ao Senhor. 
 

3  

Para que o Senhor Jesus Ressuscitado 

dê aos esposos cristãos e aos seus lares 

a fidelidade, o amor mútuo e o bem-        

-estar, 

oremos ao Senhor. 
 

4  

Para que todos os cristãos 

alcancem a graça de acreditar sem 

terem visto 

e se encontrem no seu íntimo com 

Jesus, 

oremos ao Senhor. 
 

5  

Para que a nossa reunião em cada 

Domingo, 

encha de dons do céu esta comunidade 

e lhe dê maior cuidado pelos mais 

pobres, 

oremos ao Senhor. 

 

Antífona da Comunhão 
 

cf. Jo 20, 27 

Disse Jesus a Tomé:  

Com a tua mão reconhece o lugar dos 

cravos.  

Não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia. 

 
 
 

 

Monição da Comunhão 

 
É Jesus Cristo Ressuscitado, tão vivo 

e real como está no Céu, que recebemos 

na Sagrada Comunhão que agora vamos 

fazer: verdadeiro Corpo, Sangue, Alma e 

Divindade do Senhor que padeceu, 

morreu na cruz e ressuscitou. 

Digamos-Lhe com toda a sinceridade 

que não somos dignos de O receber e 

peçamos-Lhe que guarde a nossa alma 

para a vida eterna. 

 
 
 

 

Monição final 

 
Entreguemo-nos confiadamente à 

misericórdia divina, para vivermos felizes 

e confiantes nos caminhos da vida. 

Animemos os nossos irmãos na fé a 

confiarem-se inteiramente ao Senhor 

que nunca nos desilude com o Seu 

Amor. 
 

 
 

 

Agenda Santoral 

Dia 13 – S. Martinho I (Papa e Mártir).  

 
 
 

 

A Igreja misericordiosa 
  

Os Atos dos Apóstolos apresentam-

nos como modelo e inspiração da nossa 

vida a Igreja de Jerusalém dos primeiros 

anos, depois da Ascensão do Senhor. 

Ela vive e pratica a misericórdia, porque 

a aprendeu com o exemplo e a Palavra 

de Jesus. 

Uma família que partilha 

«A multidão dos que haviam 

abraçado a fé tinha um só coração e 

uma só alma; ninguém chamava seu ao  
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que lhe pertencia, mas tudo entre 

eles era comum.» 

Os primeiros cristãos punham tudo 

em comum e não apenas os bens 

materiais: as alegrias, preocupações e 

problemas de cada um. Quando, por 

exemplo, Pedro é encarcerado para ser 

martirizado, toda a Igreja reza incessan-

temente, pedindo a sua libertação 

São comuns também o tempo e 

energias: entregam-se generosamente à 

evangelização, no meio dos perigos e 

sem esperar qualquer recompensa 

humana. Os que se entregam à vida 

política têm esperança de recompensas 

humanas no futuro, mas eles, não. 

Espera-os o martírio, com toda a 

probabilidade. 

Também nós possuímos, na verdade, 

muitos bens que podemos pôr em 

comum: tempo disponível; conhecimen-

tos adquiridos; préstimos; alegrias; etc. 

Na verdade, tudo o que recebemos 

de Deus — o dom da vida e a qualidade 

da mesma, os talentos, etc. — é-nos 

dado para servir, não para glória, 

afirmação ou utilidade pessoal. Devemos 

viver, não voltados sobre nós mesmos — 

seria egoísmo — mas para os outros, 

como as flores, que se abrem para fora, 

para ofereceram a sua cor e perfume. 

Quando, numa família, as pessoas se 

fecham sobre si mesmas, prisioneiras do 

egoísmo, o ambiente dela torna-se 

insuportável. 

Hoje a tentação do egoísmo é maior, 

porque temos conforto e muitos 

“brinquedos” para ocupar o tempo: 

televisão, jogos de computador, desloca-

ção automóvel para onde nos apetecer, 

e muitos outros. 

Se não nos habituarmos a pôr as 

necessidades e problemas das outras 

pessoas em primeiro lugar, nunca 

encontraremos tempo para as servir. 

Com um ambiente saudável 

«Os Apóstolos davam testemunho da 

ressurreição do Senhor Jesus com 

grande poder e gozavam todos de 

grande simpatia.» 

A simpatia — a capacidade para 

comungar nos sentimentos dos outros e 

dos outros com os nossos — é uma 

virtude muito importante na convivência 

humana e na Igreja, a começar pela 

“Igreja doméstica” que é a família. 

Não procuremos o exercício da 

misericórdia nas ocasiões excecionais, 

com gestos que chamam a atenção dos 

outros, mas naquilo que encontramos 

todos os dias no nosso caminho. 

Ser simpático e otimista na família, 

no ambiente de trabalho e na roda de 

amigos deve ser um programa de cada 

um de nós. 

Dois temas devem ser evitados na 

mesa familiar: política e desporto 

(especialmente futebol), porque rápida-

mente dividem as pessoas e degeneram 

em discussão violenta. 

Ajudemos a fomentar no ambiente 

trabalho um clima de amizade sincera, 

de entreajuda e de mútuo apoio fraterno. 

A raiz no nosso otimismo e alegria é 

que somos filhos de Deus a caminho do 

Céu. Com esta certeza e sabendo que 

temos o melhor dos pais e vamos a 

caminho da felicidade eterna, como nos 

poderemos deixar vencer por um mau 

humor indelicado, quando alguma coisa 

não corre segundo os nossos desejos e 

gostos? 

Deixemos de falar de coisas 

negativas e tristes, de contar histórias 

que não ajudam a construir, ou 

comentários que não animam a 

caminhar na virtude. 

O Santo Padre fala-nos com 

frequência da necessidade de “ir às 

periferias”, de nos aproximarmos 

daqueles que estão mais afastados da 

vivência da fé. 

É o exemplo dos que se proclamam 

católicos que os há de atrair aos braços 

do Senhor, na medida em que dermos 

testemunho da misericórdia e não nos 

arvorarmos em censores dos erros, 

defeitos e pecados dos outros. 

Com atenção aos mais 

carenciados 

«Não havia entre eles qualquer 

necessitado, porque todos os que 

possuíam terras ou casas vendiam-nas e 

traziam o produto das vendas, que 

depunham aos pés dos Apóstolos. 

Distribuía-se então a cada um conforme 

a sua necessidade.» 

Na família partilhamos tudo: alegrias 

e tristezas, sonhos e triunfos, alem das 

refeições e do tempo. 

Mas numa família saudável, as 

maiores atenções e carinhos vão para os 

doentes ou que passam um bocado mais 

incómodo nas suas vidas. 

Alguém disse que quando a família 

vai a passeio, são os mais pequeninos 

que marcam o andamento no caminho. 

Não são os mais pequenos, com pés 

infantis que se devem adaptar aos 

passos dos maiores, mas ao invés. 

Conhecemos verdadeiramente quem 

são os mais carenciados no meio em 

que vivemos ou trabalhamos? 

Obras de misericórdia corporais 

Quando nos propomos esta 

pergunta, pensamos logo naqueles que 

não têm o indispensável para viver, 

comer e vestir. Para os socorrer, 

nasceram na Igreja as sete obras de 

misericórdia corporais: 1.ª Dar de comer 

a quem tem fome; 2.ª Dar de beber a 

quem tem sede; 3.ª Vestir os nus; 4.ª Dar 

pousada aos peregrinos; 5.ª Assistir aos 

enfermos; 6.ª Visitar os presos; 7.ª 

Enterrar os mortos. 

Hoje, em geral, há mais 

possibilidades de vida. Mas temos ainda 

os sem abrigo, os toxicodependentes, os 

alcoolizados, etc. 

No entanto, esquecemo-nos fácil-

mente das obras de misericórdia 

espirituais, porque aqueles que precisam 

delas disfarçam a sua carência com um 

nível de vida material elevado. 

Obras de misericórdia espirituais 

As obras de misericórdia espirituais 

são: 1.ª Dar bom conselho; 2.ª Ensinar 

os ignorantes; 3.ª Corrigir os que erram; 

4.ª Consolar os aflitos; 5.ª Perdoar as 

injúrias; 6.ª Sofrer com paciência as 

fraquezas do nosso próximo; 7.ª Rogar a 

Deus por vivos e defuntos. 

Deixamos de as exercitar porque são 

mais incómodas de realizar. Além de que 

as pessoas recusam frequentemente a 

ajuda, elas interpelam a nossa vida. 

Como podemos recomendar aquilo que 

nos recusamos a viver? 

E, no entanto, só é misericordioso 

quem pratica as obras de misericórdia 

corporais e espirituais. 

 
 
 

 

  

Jesus, Mestre da 

misericórdia 
  

No Cenáculo, Jesus exercita 

verdadeiramente a misericórdia, 

ensinando-nos praticamente como ela se 

há de viver. 

Dá o primeiro passo para a 

reconciliação 

«Na tarde daquele dia, o primeiro da  
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semana, estando fechadas as portas da 

casa onde os discípulos se encontravam, 

com medo dos judeus, veio Jesus, 

colocou-Se no meio deles e disse-lhes: 

“A paz esteja convosco”.» 

O Evangelho dá-nos diversos 

exemplos. Tenta desculpar os que O 

atormentam com a flagelação, coroação 

de espinhos e insultos e Lhe dão a 

morte. 

Adianta-Se aos que precisam d’Ele, 

para curar uma doença ou restituir a vida 

sacrificada pela morte; perdoa generosa 

e prontamente ao Bom ladrão; procura 

Tomé para o reconciliar consigo e com a 

fé da Igreja. 

Tomé afastara-se do Colégio 

Apostólico, porque não aceitou o 

testemunho deles — que era a Igreja 

nascente — sobre a Ressurreição do 

Mestre. 

Na aparição que fez no Cenáculo, 

oito dias depois da Ressurreição, Jesus 

não fica à espera que Tomé se 

aproxime, pedindo-Lhe perdão da 

incredulidade. 

O conhecimento que tem deste 

homem é profundo, porque Deus vê 

onde o olhar do homem não consegue 

chegar. Tomé acolheu o convite de 

Jesus para se integrar nos Doze com 

toda a alegria e generosidade; Certo dia 

em que Jesus anuncia que vai a 

Jerusalém para ser morto, Tomé avança 

com a proposta: “Vamos nós também, 

para morrermos com Ele!” 

Mas agora está desorientado. Ele 

amava profundamente Jesus, mas não 

aguentou a Sua prisão e Morte e faz 

uma proposta: “Se não meter os meus 

dedos no lugar dos cravos e a minha 

mão no Seu lado, não acreditarei.” Neste 

contexto, qual seria o nosso comporta-

mento? 

Começamos por julgar superficial-

mente as pessoas, vendo-as apenas por 

fora, sem atentar nos seus reais 

problemas; deixamo-nos levar por 

qualquer boato ou palavra impensada 

que a pessoa disse, e levantamos 

imediatamente um muro de separação. 

Ou “arrumamos” definitivamente esta 

pessoa, ou ficamos à espera que ela dê 

o primeiro passo em direção a nós. 

Jesus facilita este primeiro passo a 

Tomé, iniciando o diálogo, porque foi 

precisamente à procura dele que veio ali. 

  

 

Oferece o perdão gratuito 

 «Assim como o Pai Me enviou, 

também Eu vos envio a vós». Dito isto, 

soprou sobre eles e disse-lhes: “Recebei 

o Espírito Santo: àqueles a quem 

perdoardes os pecados ser-lhe-ão 

perdoados; e àqueles a quem os 

retiverdes serão retidos”.» 

Começado o diálogo, Jesus convida 

Tomé a resolver as dúvidas, para o 

reintroduzir na comunhão da Igreja. 

Ele inquieta-nos na consciência e 

convida-os a recuperar a Sua amizade 

ou a intensificá-la no Sacramento da 

Reconciliação. Não é por acaso que 

antes de reconciliar Tomé, instrui este 

Sacramento onde especialmente 

exercita a misericórdia, num perdão 

gratuito e sem qualquer demora ou 

condição. 

Sobre este Sacramento, diz o Papa 

Francisco: «Viver o Sacramento como 

meio de educar para a misericórdia, 

significa ajudar os nossos irmãos a fazer 

experiência de paz e compreensão, 

humana e cristã. A Confissão não deve 

ser uma «tortura», mas todos deveriam 

sair do confessionário com a felicidade 

no coração, com o rosto radiante de 

esperança, mesmo se por vezes — 

sabemo-lo — molhado pelas lágrimas da 

conversão e da alegria que disso deriva 

(cf. Exort. ap. Evangelii gaudium, 44). O 

Sacramento, com todos os atos do 

penitente, não implica que ele se torne 

um interrogatório pesado, importuno e 

indiscreto. Ao contrário, deve ser um 

encontro libertador e rico de 

humanidade, através do qual poder 

educar para a misericórdia, que não 

exclui, aliás inclui até o justo 

compromisso a reparar, na medida do 

possível, o mal cometido. Assim o fiel 

sentir-se-á convidado a confessar-se 

com frequência, e aprenderá a fazê-lo no 

melhor dos modos, com aquela 

delicadeza de espírito que tanto bem faz 

ao coração — também ao coração do 

confessor! Deste modo nós sacerdotes 

fazemos crescer a relação pessoal com 

Deus, para que se dilate nos corações o 

seu Reino de amor e de paz.» (Discurso 

aos participantes no Curso da 

Penitenciaria Apostólica, 12-03-15). 

Procura reconduzir-nos à fé  

e ao Amor 

«Depois disse a Tomé: “Põe aqui o 

teu dedo e vê as minhas mãos; aproxima 

a tua mão e mete-a no meu lado; e não 

sejas incrédulo, mas crente”.» 

O que faltou a Tomé? Aceitar a 

mediação da Igreja, ali presente pelos 

Dez, na fé da Ressurreição. Muitas 

pessoas entram em crise de fé, porque 

estão à espera e compreender tudo; ou 

de ver milagres que comprovem aquela 

verdade. 

Este não é o modo usual de Deus 

conduzir as pessoas. Concede-lhes a 

graça da fé pela mediação da Igreja 

militante que proclama a Palavra e a 

celebra pela Santa Missa e pelos 

Sacramentos, convidando-nos a vivê-la e 

a anunciá-la. 

Depois de ter reconciliado Tomé a 

resolvido as suas dúvidas, Jesus corrige-

-o suave e corajosamente do seu erro: 

«Porque Me viste acreditaste: felizes os 

que acreditam sem terem visto». Nisto 

consiste o mérito da fé: acreditar sem ter 

visto, “fiando-se” em Alguém. 

Regressando ao Sacramento da 

Reconciliação, havemos de procurar um 

confessor que nos corrija suavemente, 

ajudando-nos a encontrar o caminho. Diz 

o Papa no mesmo discurso: «Muitas 

vezes confunde-se a misericórdia com 

ser confessor «de mangas largas». Mas 

pensai nisto: não é misericordioso um 

confessor de mangas largas, nem um 

confessor severo. Nenhum dos dois. O 

primeiro, porque diz: «Vai em frente, isto 

não é pecado, vai, vai!». O outro porque 

diz: «Não, a lei diz...». Mas nenhum dos 

dois trata o penitente como irmão, nem o 

toma pela mão e o acompanha no seu 

percurso de conversão! Um diz: «Vai, 

tranquilo, Deus perdoa tudo. Vai, vai». O 

outro diz: «Não, a lei diz não». Ao 

contrário, o misericordioso escuta-o, 

perdoa-o, mas ocupa-se dele e 

acompanha-o, porque a conversão, sim, 

começa — talvez — hoje, mas deve 

continuar com a perseverança. Assume-   

-o sobre si, como o Bom Pastor que vai 

procurar a ovelha tresmalhada e a 

carrega sobre os ombros. Mas não se 

deve confundir: isto é muito importante. 

Misericórdia significa ocupar-se do irmão 

ou da irmã e ajudá-los a caminhar.» 

Deus não quer apresentar-se como 

juiz, como selecionador, mas como 

Salvador, com a arma da misericórdia. 

Ela é um atributo divino que somos 

chamados a imitar. Só Deus é 

plenamente misericordioso no seu 

verdadeiro sentido. 

Somos incapazes de pagar toda a 

dívida que temos para com Deus, como 

o homem da Parábola de que nos fala  
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Jesus. Contamos com a Sua 

misericórdia. 

Mas o Senhor não se contenta em 

que confiemos na Sua misericórdia. 

Pede-nos que usemos nós também 

misericórdia uns para com os outros. Na 

verdade, a justiça é incapaz de resolver 

todos os problemas que surgem entre 

nós. 

O Senhor manifestava o seu 

desagrado quando um devedor foi 

perdoado de uma grande dívida e não foi 

capaz de perdoar a outro uma pequena 

dívida. 
 

 
 

 

Fala o Santo Padre 
  

«Jesus é deveras misericordioso e 

não se assusta com as  

nossas misérias. 

Nas suas chagas, Ele cura-nos  

e perdoa todos os nossos pecados.» 

 

Hoje é o oitavo dia depois da Páscoa, 

e o Evangelho de João documenta-nos 

as duas aparições de Jesus Ressus-

citado aos Apóstolos reunidos no 

Cenáculo: na tarde de Páscoa, quando 

Tomé estava ausente, e oito dias mais 

tarde, na presença de Tomé. Na primeira 

vez, o Senhor mostrou aos discípulos as 

feridas do seu corpo, fez o sinal de 

soprar sobre eles e disse: «Assim como 

o Pai me enviou, também Eu vos envio» 

(Jo 20, 21). Transmite-lhes a sua própria 

missão, com a força do Espírito Santo. 

Mas naquela tarde não estava 

presente Tomé, que não queria acreditar 

no testemunho dos outros. «Se eu não 

vir nem tocar as suas chagas — disse — 

não acreditarei» (cf. Jo 20, 25). Oito dias 

depois — ou seja, precisamente como 

hoje — Jesus volta a apresentar-se no 

meio dos seus e dirige-se imediatamente 

a Tomé, convidando-o a tocar as feridas 

das suas mãos e do seu lado. Ele vai ao 

encontro da sua incredulidade para que, 

através dos sinais da paixão, ele possa 

alcançar a plenitude da fé pascal, isto é, 

a fé na Ressurreição de Jesus. 

Tomé é alguém que não se contenta 

e procura, tenciona averiguar pessoal-

mente, realizar uma sua experiência 

pessoal. Após as resistências e 

inquietações iniciais, no final também ele 

consegue crer; não obstante proceda 

com dificuldade, alcança a fé. Jesus 

espera-o pacientemente e oferece-se às 

dificuldades e às inseguranças daquele 

que chegou por último. O Senhor 

proclama «bem-aventurados» aqueles 

que creem sem ver (cf. v. 29) — e a 

primeira é Maria, sua Mãe — mas vai 

também ao encontro da exigência do 

discípulo incrédulo: «Introduz aqui o teu 

dedo, e vê as minhas mãos...» (v. 27). 

Ao contacto salvífico com as chagas do 

Ressuscitado, Tomé mostra as suas 

feridas, as suas chagas, as suas 

dilacerações, a sua humilhação; no sinal 

dos pregos encontra a prova decisiva de 

que era amado, esperado e entendido. 

Encontra-se diante de um Messias cheio 

de docilidade, de misericórdia e de 

ternura. Era aquele o Senhor que ele 

procurava, Ele, nas profundidades 

secretas do próprio ser, porque sempre 

soubera que era assim. E quantos de 

nós procuram, no profundo do coração, 

encontrar Jesus como Ele é: dócil, 

misericordioso e terno! Pois no íntimo 

nós sabemos que Ele é assim! Tendo 

recuperado o contacto pessoal com a 

amabilidade e a paciência misericordiosa 

de Cristo, Tomé compreende o signifi-

cado profundo da sua Ressurreição e, 

intimamente transformado, declara a sua 

fé completa e total n’Ele, exclamando: 

«Meu Senhor e meu Deus!» (v. 28). 

Como é bonita esta expressão de Tomé! 

Ele conseguiu «tocar» o Mistério 

pascal que manifesta plenamente o amor 

salvífico de Deus, rico de misericórdia 

(cf. Ef 2, 4). E como Tomé, também 

todos nós: neste segundo Domingo de 

Páscoa, somos convidados a contemplar 

nas feridas do Ressuscitado a 

Misericórdia Divina, que ultrapassa 

qualquer limite humano e resplandece 

sobre a obscuridade do mal e do 

pecado. […] Mantenhamos o nosso olhar 

voltado para Ele, que sempre nos 

procura, espera e perdoa; Ele é deveras 

misericordioso e não se assusta com as 

nossas misérias. Nas suas chagas, Ele 

cura-nos e perdoa todos os nossos 

pecados. Que a Virgem Mãe nos ajude a 

ser misericordiosos com o próximo, 

como Jesus é com cada um de nós. 

Papa Francisco, Regina Coeli,  

Praça de São Pedro  

Abril de 2015 

 
 
 

 

Na tarde daquele dia, o primeiro  
da semana, estando fechadas as portas da 

casa onde os discípulos se encontravam, 
com medo dos judeus, veio Jesus, 

colocou-Se no meio deles e disse-lhes:  
«A paz esteja convosco».  

(Jo 20, 19) 

O ofertório da Missa 
 

PE. PEDRO BOLÉO TOMÉ 

  

Quando estudava teologia em 

Pamplona a minha bisavó, já quase com 

cem anos, foi-me visitar por três vezes. 

Era muito piedosa, de Missa diária e 

ansiava por ter um bisneto padre. Isso 

fazia-a atravessar a península Ibérica de 

carro, aproveitando a boleia do meu pai 

e dos meus irmãos, como se fosse a 

coisa mais normal do mundo. Recordo 

perfeitamente uma vez que fomos à 

Missa na Clínica da Universidade de 

Navarra. Gostou muito da capela e da 

celebração, mas terminou desconcer-

tada.  

— «Esqueceram-se do peditório» — 

disse com afetação.  

Sorri e expliquei:  

— «Avó, é que a Clínica não é uma 

paróquia. Não é preciso fazer peditório 

porque as pessoas que frequentam a 

capela são doentes ou funcionários da 

clínica e esta inclui no seu orçamento as 

despesas referentes à capelania. De 

qualquer forma, há ali umas caixas onde 

se pode deixar um donativo, se se 

desejar». 

Ela ouviu, mas discordou. Continuava 

incomodada. Aquela Missa tinha ficado, 

de algum modo, incompleta. Faltava-lhe 

algo. Eu sorri e encolhi os ombros sem 

entender aquela fixação. Só muitos anos 

mais tarde é que a compreendi. Sim, 

quando refletia sobre o significado da 

preparação dos dons e do ofertório da 

Missa. Antes de a compreender, ainda 

me lembro de contar divertido este 

episódio e de o relacionar com aquela 

anedota ateia caricaturando a religião, 

em que um grupo de tripulantes de um 

avião é informado pelo capitão de que o 

aparelho tem uma avaria e estão a 

despenhar-se. Depois de um momento 

de pânico, alguém sugere que se faça 

um ato religioso. Porém, naquele avião 

não havia ninguém que soubesse rezar. 

Por fim, levanta-se um senhor que pega 

no chapéu e começa a fazer um 

peditório. Estava feito um «ato religioso». 

Com a indignação que eu e, 

certamente, outros cristãos ouvimos esta 

anedota, diziam alguns fiéis ao cardeal 

Lustiger: «Resulta indignamente utilitário 

fazer o peditório na Missa. Incomoda! 

Poderia introduzir-se noutro momento, 

tendo em conta o estado de espírito da  
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assembleia, por exemplo, à saída, para 

não perturbar os fiéis». Ao que o cardeal 

responde que aquele é mesmo o 

momento adequado para o peditório. 

Sim, no momento prévio à apresentação 

dos dons, no início da liturgia eucarística. 

«Porque a oferta dos dons não é uma 

espécie de imposto, nem uma 

contribuição, como se fosse o preço de 

um lugar. É muito mais que isso! É o 

penhor concreto do amor fraterno e a 

participação dos fiéis na vida material e 

nas necessidades da Igreja». 

Efetivamente, se refletirmos um 

pouco, vemos como é natural em nós o 

«querer dar» como manifestação do 

nosso agradecimento. Se iniciamos a 

Liturgia eucarística é porque queremos 

agradecer. Esse é o significado da 

palavra Eucaristia. Ora, não é próprio 

daquele que está agradecido oferecer, 

dar alguma prenda, ainda que humilde? 

Ter convivido com muitos médicos, 

alguns que trabalhavam em hospitais ou 

centros de saúde de província, provou-     

-me isso sobejamente. Quanto mais 

agradecidas as pessoas estavam, mais 

davam. O agradecimento levava à 

generosidade e, desprendiam-se do 

pouco, por vezes mesmo muito pouco, 

que tinham. Pois bem, essa 

característica humana aplica-se à nossa 

relação com Deus. Basta pensar nos 

sacrifícios de Abel e Caim.  

Se vivemos bem a Eucaristia 

teremos, necessariamente, desejos de 

dar. De dar algo. Dar seja o que for, 

material ou espiritualmente. A nossa 

alma sacerdotal reclama-o. De dar a 

Deus e dar aos irmãos, principalmente, 

aos que mais necessitem. E, como 

vimos no artigo anterior, com a Oração 

Universal, imediatamente prévia ao 

peditório da Missa, acabámos de pôr em 

ato a nossa alma sacerdotal: levantámos 

o coração para Deus e intercedemos por 

todos os homens e, em especial, pelos 

mais carenciados. Com os olhos postos 

no altar, não será natural selar a nossa 

oração com a prova concreta, material, 

da nossa generosidade? 

Recuemos agora no tempo e 

olhemos para como se vivia esta parte 

da Santa Missa na antiga Igreja: 

«Imaginai uma Missa no tempo de São 

Gregório Magno, por volta do ano 600. 

Terminou a ante Missa, e foram 

despedidos os catecúmenos. Apenas 

assiste a comunidade dos fiéis. 

Formava-se uma procissão, que se 

encaminhava para o altar. Em longas 

filas, os fiéis dirigiam-se para o ato de 

oblação. Cada um levava um pedaço de 

pão candial, e um jarrinho de vinho. 

Alguns levavam, também, outros dons: 

lã, azeite, fruta, cera, prata, ouro; aquilo 

que cada um preferia, o que mais 

estimava. Durante a lenta marcha, o coro 

entoava um salmo (…). Que se fazia 

com as dádivas? O que era necessário 

ao sacrifício, ou seja, o pão e o vinho, 

era levado para o altar, pelo diácono. O 

resto era guardado para sustento dos 

pobres e uso da Igreja». 

Suarez questiona-se como se origina 

este cerimonial tão aparatoso para um 

ato tão singelo: «Simplesmente pela 

significação que desde o princípio teve: 

nada menos que a participação material 

dos fiéis no Sacrifício, quer para a ação 

eucarística, quer para as necessidades 

da Igreja ou o socorro dos pobres. E foi 

tal a importância que se lhe deu, que a 

oferenda significava a comunhão do fiel 

com a Igreja, o sinal exterior de ter parte 

na Fé». 

O próprio Catecismo da Igreja 

Católica assinala a antiguidade e sentido 

desta recolha de ofertas, juntamente 

com o pão e o vinho: 

«Desde o princípio, com o pão e o 

vinho para a Eucaristia, os cristãos 

trazem as suas ofertas para a partilha 

com os necessitados. Este costume, 

sempre atual, da “coleta” (cfr. 1 Cor 16, 

1) inspira-se no exemplo de Cristo, que 

Se fez pobre para nos enriquecer (cfr. 2 

Cor 8, 9).»  

Para sublinhar esta antiguidade o 

Catecismo cita a Apologia de São 

Justino: 

«Os que são ricos e querem, dão, 

cada um conforme o que a si mesmo se 

impôs; o que se recolhe é entregue 

àquele que preside e ele, por seu turno, 

presta assistência aos órfãos, às viúvas, 

àqueles que a doença ou qualquer outra 

causa priva de recursos, aos 

prisioneiros, aos imigrantes, numa 

palavra, a todos os que sofrem necessi-

dade». 

E aquilo que se vivia na antiguidade 

é o que a Igreja prescreve hoje: 

«Ao iniciar a liturgia eucarística, 

levam-se para o altar os dons, que se 

vão converter no Corpo e Sangue de 

Cristo. (…) 

Além do pão e do vinho, são 

permitidas ofertas em dinheiro e outros 

dons, destinados aos pobres ou à 

Igreja.»  

Há, portanto, dois tipos de ofertas: 

uma destinada diretamente ao sacrifício 

eucarístico e outra, ao exercício da 

caridade e às necessidades da Igreja. 

Em ambos os casos o fiel é chamado a 

unir-se ao sacrifício de Cristo e a 

oferecer-se pessoalmente.  

Insisto: Se vivemos bem a Eucaristia, 

teremos, necessariamente, desejos de 

dar. De dar algo. Dar seja o que for, 

material ou espiritualmente. A nossa 

alma sacerdotal reclama-o. Vi-o 

materializado na minha bisavó, 

habituada a dar algo do que era seu, a 

desprender-se de alguma quantidade, 

ainda que pequena, todos os dias, 

durante o ofertório da Missa, unindo 

essa pequena esmola aos dons que a 

Igreja depositava sobre o altar. Sim, 

agora, muitos anos depois, compreendo-

-a. 
 
 

 

Sabias que… 

“Meu Senhor e meu Deus” 
 

A expressão mediante a qual o 

apóstolo Tomé manifestou a sua fé em 

Jesus ressuscitado foi também um grito 

de afirmação das comunidades cristãs 

do século primeiro. Durante o período do 

império romano tinha-se estabelecido o 

culto imperial, que incluía um conjunto 

de rituais realizados em honra do 

imperador romano. Queimava-se incen-

so ante a imagem de César a quem se 

adorava dizendo: “senhor meu e deus 

meu”. Os primeiros cristãos opuseram-se 

a esta forma de idolatria. Somente a 

Jesus Ressuscitado se deve proclamar 

como Meu Senhor e meu Deus. 
 

 
 

 

Descomplica (61) 
 

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” 
 

Arrisca a pele por tudo em que 

acreditas. Partilha o teu eu sem 

retoques, na transparência das tuas 

fragilidades. Larga a mão de tudo o que 

te prende para ires atrás de tudo o que 

te liberta. Em nome do lugar — de dentro 

— onde só os indispensáveis da tua vida  
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fazem morada, faz o que for preciso 

fazer, vai aonde for preciso ir, levanta-te 

e recomeça todas as vezes que o mundo 

te fizer cair.  

O teu antídoto para não baixar os 

braços é aprender a largar os porquês 

daquilo que te acontece e substituí-los 

por «o que posso aprender com isto?» 

Alguns caminhos que trilhaste não foram 

os mais bonitos nem os mais luminosos. 

Muitos doeram-te profundamente. Mas é 

só graças a eles — ou também graças a 

eles — que hoje sabes o valor exato e o 

peso certo de tudo o que agradeces do 

fundo do coração. 
 

— Larga a mão de tudo o que te 

prende. 

(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 

Oração 

 
Entra, Senhor, em nossa vida, 

embora estejamos mortos de medo, 

cansados do caminho… e embora as 

nossas janelas estejam fechadas a sete 

chaves. 

Entra, Senhor, em nossa vida e 

mostra-nos as feridas que Te fizeram 

nas mãos. Precisamos de aprender de Ti 

que a dor e o sofrimento não têm a 

última palavra. 

Entra, Senhor, em nossa casa para 

nos ensinares a levantar-nos das nossas 

quedas; para devolver-nos a fé; a 

ensinar-nos a crer na vida. 

 
 
 

 

Seis Adágios populares 

1 

Anojam-se os compadres,  

quando lhes dizem as verdades. 

2 

Ralham as comadres,  

descobrem-se as verdades. 

3 

Olho vivo,  

e pé ligeiro. 

4 

As conversas grandes,  

fazem os dias pequenos. 

5 

E “pereu peu peu”,  

pardais ao ninho. 

 

6 

A cabeça com comer,  

se endireita. 
 

 
 

 

                                                                                                                   

O nome dos meses 
 

O nome dos meses quase nunca é motivo 

de curiosidade, mas é interessante ver 

 por que os meses têm este nome  

e não outro. 

 

A B R I L 

 

O mês de abril é considerado o mês 

de Afrodite, a deusa grega do amor e da 

beleza. A palavra em si vem do termo 

latino “aperire”, que significa “abrir”, e 

está em conexão com os botões das 

flores que se abrem nesta altura para 

florescer na primavera no emisfério 

norte. 
 

 
 

 

Aniversários 
 

Esta semana não se regista qualquer 

aniversário de Leitores, em nenhuma 

das nossas quatro paróquias. 

 
 
 

 

Humor 

 

BURRO? 
 

Na escola, a professora: 

— Quem se acha burro, fique em pé. 

O Gonçalinho, levanta-se. 

— Achas-te burro, Gonçalinho? 

— Não, mas fiquei com pena de ver a 

senhora professora em pé, sozinha… 

 

SÓ A MÃE 
 

Raquel era uma esposa à beira de 

um ataque de nervos que resolve 

consultar um psicanalista. 

— Doutor, eu não aguento mais… 

apesar de todos os meus esforços, o 

meu marido não me liga nenhuma, só 

fala na mãe, na mãe. É como se eu não 

existisse… 

— Já experimentou fazer um jantar 

especial? 

— Sim… mas não deu em nada! 

— Ouça… há um domínio em que a 

sogra não pode competir… é na cama. 

Esta noite coloque uma roupa preta, uma 

liga preta também, maquilhe-se e 

espalhe velas pelo quarto… vai ver que 

ele não vai resistir… 

Raquel assim fez… e quando o 

marido chega a casa… 

— Raquel, por que está o quarto 

cheio de velas? E por que estás vestida 

toda de preto? Aconteceu alguma coisa 

à minha mãe? 

 
 
 

 

 
 

ESCALA DE LEITORES 

11-04-2021   

II Domingo da Páscoa 

 
C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Rosa 

Matos 

José M.ª 

Matos 

1.ª Leitura 
Rosa 

Matos 

José M.ª 

Matos 

2.ª Leitura 
Rosa 

Matos 

José M.ª 

Matos 

Oração 
Universal 

Rosa 

Matos 

José M.ª 

Matos 
 

 
 

 

 

Tomé, rendido, cai aos pés de Jesus 
 

 

A Fechar 

Gostaria de dizer aos que se sentem 

longe de Deus e da Igreja:  

O Senhor também vos chama para 

serdes parte do seu povo. 
 

(Papa Francisco) 

  
 
 

 

 

Este jornal foi concluído em 9 de março 
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