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III Domingo da Páscoa 

A fé na ressurreição de Jesus é que 

verdadeiramente dá sentido à nossa 

vida. Guiados por esta luz, temos a 

garantia de verdadeiro sucesso terreno e 

eterno. A morte foi vencida! Na Sua 

bondade infinita, Jesus quis que este 

facto fundamental de Sua vida fosse 

também devidamente testemunhado: 

“Sou Eu mesmo! Tocai-me e vede”, 

assim Ele desafiou os Seus Apóstolos. E 

por esta certeza que viram e apalparam, 

deram as suas vidas. Deixemo-nos 

também nós tocar por Ele.  

Com esta certeza tão consoladora, 

vamos ser sempre coerentes com ela. 

Ele ressuscitado, está connosco! Ele 

quer-nos ajudar a vencer as dificuldades 

da vida e, assim, com Ele, depois de 

também passarmos pela prova da morte, 

podermos viver eternamente no reino 

dos céus. 
 

 
 

 

Introdução 

 Deus pedirá que lhe mostremos as 

mãos. 

Contemplamos os pássaros do céu e 

os lírios do campo, mas a doce emoção 

que experimentamos, cobre-se rápida-

mente de tristeza, se pensamos no 

destino que nos acomuna (nos equipara) 

a estas esplêndidas criaturas.  Também 

o ser humano «é como uma flor que 

desabrocha e murcha» (Job 14, 2) e os 

seus dias são como a erva (SI 103, 15). 

O grão de trigo morre para renascer e a 

árvore se «cortada, pode ainda 

reverdecer e deitar novos rebentos» (Job 

14, 7). Qual será o epílogo (o fim) do 

duelo dramático entre morte e vida no 

qual também está envolvido o ser 

humano? 

Não há dúvida: a morte terá a última 

palavra. Dentro de milhares de milhões 

de anos a vida no Universo apagar-se-á. 

Mas então, terá tido algum sentido a 

nossa passagem por esta terra, ou terá 

sido como um meteoro (um fenómeno 

atmosférico) de que não permanece 

rasto algum? Será que nos espera a 

burla do nada total? A sensação que 

temos é de estar prisioneiros, 

acorrentados a um mundo destinado à 

morte, do qual não nos é permitido fugir. 

Este é o grande enigma irresoluto 

(indeciso) ao qual as pessoas 

procuraram sempre, desesperadamente, 

dar uma resposta. 

Pois bem: A luz da Páscoa dissolveu 

para sempre as trevas e as sombras da 

morte. Este mundo não é um túmulo, 

mas o seio no qual é possível crescer e 

preparar-se para a vida sem limites, sem 

confins (a eternidade). A criação terá 

como fim os novos céus e a nova terra (2 

Pd 3, 13). 

– Deus irá observar as nossas mãos 

e os nossos pés para aí ver os estigmas 

do amor. 
 

 
 

 

Antífona de Entrada 

Salmo 65, 1-2 
 

Aclamai a Deus, terra inteira, cantai a 

glória do seu nome, celebrai os seus 

louvores. Aleluia. 
 

 
 

 

Primeira Leitura 
Act 3, 13-15.17-19  

 
 

MONIÇÃO: 
 

O Apóstolo Pedro, cheio de coragem e 

convicção anuncia a ressurreição de Jesus. 

Como ele, tenhamos sempre a mesma 

coragem para O anunciar aos homens de 

hoje, tantos deles ainda perdidos nos 

caminhos da vida por desconhecerem 

verdades tão sublimes e consoladoras. 

 

LEITURA: 

 
 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 
 

Naqueles dias, Pedro disse ao 

povo: 13«O Deus de Abraão, de 
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Isaac e de Jacob, o Deus de nossos 

pais, glorificou o seu Servo Jesus, 

que vós entregastes e negastes na 

presença de Pilatos, estando ele 

resolvido a soltá-l’O. 14Negastes o 

Santo e o Justo e pedistes a 

libertação dum assassino; 15matas-

tes o autor da vida, mas Deus 

ressuscitou-O dos mortos, e nós 

somos testemunhas disso. 17Agora, 

irmãos, eu sei que agistes por 

ignorância, como também os vossos 

chefes. 18Foi assim que Deus 

cumpriu o que de antemão tinha 

anunciado pela boca de todos os 

Profetas: que o seu Messias havia 

de padecer. 19Portanto, arrependei- -

vos e convertei-vos, para que os 

vossos pecados sejam perdoados». 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Recomenda-se uma leitura pausada, sem 

correria e proclamada num tom solene. A 

leitura não é difícil e a dificuldade maior 

residirá, talvez, na extensão da primeira frase, 

dificuldade que resolves gerindo bem a 

respiração.  

Evita ler no tom monocórdico, muito 

aborrecido de se ouvir. Evita também a leitura 

“cinzenta”, sem “colorido”, sem vida.  

Destaca a última frase (que resume toda a 

leitura) aplicando uma voz firme e articulando 

bem as palavras.  

Exercita uma ou outra palavra que notes 

maior dificuldade em pronunciar corretamente 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
Após ter curado um aleijado que 

pedia esmola junto à porta do templo, 

chamada «Formosa» (Act 3, 1-10), 

Pedro pronuncia o discurso do qual é 

tirada a leitura de hoje.  

O prodígio extraordinário que realizou 

suscitou a admiração e espanto entre 

quem assistia, que se interrogava: Quem 

são os Apóstolos? Curandeiros dotados 

de poderes arcanos (poderes ocultos, 

misteriosos) e extraordinários?  

Pedro esclarece: «Homens de Israel, 

porque vos admirais com isto? Porque 

nos olhais, como se tivéssemos feito 

andar este homem por nosso próprio 

poder ou piedade?» (Act 3, 12). Não é a 

nós que deve ser atribuída a cura que foi 

operada, mas à fé em Cristo. É um sinal 

evidente de que Jesus está vivo. 

Ora, é neste contexto que se insere o 

nosso trecho. 

Então em que sentido a cura de um 

aleijado mostra que Cristo ressuscitou? 

Talvez por se tratar de um milagre 

extraordinário que só Deus pode fazer? 

Não! Se assim fosse, quem não 

consegue realizar prodígios não pode 

ser testemunha da ressurreição. 

Nos   seus   discursos, Pedro   repete 

continuamente: «Nós somos testemu-

nhas» (v. 15). Quer dizer, os Apóstolos 

sentem-se testemunhas da ressurreição, 

porque as obras que fazem, provam, 

inequivocamente, que Cristo está vivo. 

Jesus percorreu as estradas da 

Palestina anunciando o Evangelho, 

curando os doentes, dando de comer a 

quem tinha fome, recuperando quem 

estava perdido. Ora, se estas obras 

continuam a ser feitas com a mesma 

força e o mesmo poder, mesmo se não 

acontecem milagres, quer dizer que 

Jesus está vivo, que continua a agir nos 

discípulos e que o seu Espírito está 

presente no mundo. 

Portanto, é neste sentido que cada 

discípulo é chamado a ser testemunha 

da ressurreição. Ou seja: Quem anuncia 

a mensagem de salvação, quem se 

empenha em derrotar a fome, a dor, a 

doença, quem levanta os «aleijados» 

que não conseguem continuar pelo 

caminho da vida, quem, movido pelo 

Espírito, faz as obras de Cristo, é 

testemunha de que Cristo está vivo. 

Há também, no discurso de Pedro, 

um segundo elemento que deve ser 

posto em relevo: são os apelativos 

atribuídos a Jesus, «Servo de Deus, 

Santo, Justo, Autor da vida» (v. 15). Não 

se trata de títulos honoríficos, mas da 

síntese da fé dos primeiros cristãos. 

Toda a perspetiva da vida muda, 

quando se acredita realmente, que estes 

títulos sejam devidos a Jesus, quando 

estamos convictos de que Ele, o 

derrotado aos olhos do mundo, é afinal a 

pessoa realizada aos olhos de Deus, é o 

único santo e justo, e quando desco-

brimos que o caminho da cruz que Ele 

nos propõe, conduz à vida. É…a nossa 

maneira de olhar e a vida mudam 

completamente.  

Depois um terceiro aspeto diz 

respeito às contraposições dramáticas – 

entre morte e vida, entre a obra dos 

homens e a obra de Deus – presentes 

neste discurso (v.13-15). 

Por um lado, é evidenciada a ação 

dos homens que matam «o autor da 

vida» e o trocam por um assassino 

(Barrabás), por outro é indicada a 

intervenção de Deus que ressuscita e dá 

a vida. 

Esta mensagem que Pedro comunica 

é uma mensagem de esperança: na 

verdade, o que Pedro nos quer dizer, é 

que o amor de Deus consegue sempre 

prevalecer, quer dizer, tira o bem até 

mesmo dos erros dos homens. Ou seja, 

o seu projeto não pode ser anulado pela 

ignorância ou pela malvadez dos 

homens; quer dizer, até mesmo os 

acontecimentos mais dramáticos, os 

gestos mais insensatos (v. 17) serão 

sempre guiados por Ele que os fará 

reentrar no seu desígnio de salvação. 

Finalmente, na última parte do trecho 

(v.17-19), Pedro dirige o convite à 

conversão. Os erros, os pecados – que 

não devem ser atribuídos à maldade, 

mas à ignorância – nunca terão a última 

palavra; no final haverá sempre o 

anúncio do perdão e a possibilidade de 

recuperação.  A cura do aleijado é disso 

mesmo um sinal: até mesmo a pessoa 

mais «torta», mais «paralítica», será 

curada pela força do Espírito do 

Ressuscitado. 

Hoje, como então – é esta a 

mensagem que o autor dos Atos quer 

dirigir aos cristãos das suas comuni-

dades – a cura do pecado passa por 

duas etapas: a primeira é a tomada de 

consciência do mal cometido, ou seja, 

admitir sem desculpas, ter errado; a 

segunda é a mudança de vida (a 

conversão) 
 

 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 4, 2.4.7.9 (R. 7a) 

  

 

MONIÇÃO: 
 

Que felicidade a nossa, quando seguimos 

e vivemos iluminados pela ressurreição de 

Jesus! 

 

REFRÃO: 

 
ERGUEI, SENHOR, SOBRE NÓS  

A LUZ DO VOSSO ROSTO. 

 

 OU:    

 

FAZEI BRILHAR SOBRE NÓS, SENHOR, 

A LUZ DO VOSSO ROSTO. 
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SALMO: 

 
Escutai-me quando Vos invoco, 

Ó Deu, meu defensor. 

Vós que na tribulação me pusestes a 

salvo, 

por piedade ouvi a minha oração. 
 

Sabei que o Senhor me fez maravilhas. 

Ele me ouve quando eu O chamo. 
 

Há quem diga: «quem nos dará a 

felicidade?» 

Fazei brilhar sobre nós a luz do Vosso 

rosto! 
 

Em paz me deito e adormeço. 

Só Vós, Senhor, me fazeis viver 

tranquilo. 
 

 
 

 

Segunda Leitura 
1 Jo 2, 1-5a 

 

MONIÇÃO: 
 

O Apóstolo São João, que se sentiu 

particularmente amado por Jesus, fala-nos 

desse mesmo Amor, que, como tal, exige 

correspondência da nossa parte. Só o 

poderemos fazer, se guardarmos os Seus 

mandamentos. 

 

LEITURA: 

 
 

Leitura da Primeira Epístola de 

São João 
 

Meus filhos, 1escrevo-vos isto, 

para que não pequeis. Mas se 

alguém pecar, nós temos Jesus 

Cristo, o Justo, como advogado junto 

do Pai. 2Ele é a vítima de propicia-

ção pelos nossos pecados, e não só 

pelos nossos, mas também pelos do 

mundo inteiro. 3E nós sabemos que 

O conhecemos, se guardamos os 

seus mandamentos. 4Aquele que diz 

conhecê-l’O e não guarda os seus 

mandamentos é mentiroso e a 

verdade não está nele. 5aMas se 

alguém guardar a sua palavra, nesse 

o amor de Deus é perfeito. 
 

Palavra do Senhor. 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Esta leitura pede um tom de voz, capaz 

de transmitir um sentimento mais íntimo e 

cordial, sem cair no tipo “choradinho”, 

enfadonho de se ouvir, gerador de sono e 

desinteresse por quem ouve. 

 Presta atenção às palavras: escrevo-vos / 

pequeis / propiciação / ou outras.   
 

 
 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
Um dos erros teológicos que se tinha 

difundido nas comunidades de João, era 

um otimismo absurdo, uma superficia-

lidade insensata no campo moral. Alguns 

discípulos consideravam – por exemplo 

– que a sabedoria espiritual que tinham 

adquirido e a iluminação que tinham 

recebido, os tornassem imunes (isentos) 

a qualquer pecado. 

Mas João desmente-os e denuncia 

com severidade a sua perigosa ilusão. 

Diz ele: «Se dizemos que não temos 

pecado, enganamo-nos a nós mesmos, 

e a verdade não está em nós. Mas se 

confessamos os nossos pecados, Deus 

é fiel e justo para nos perdoar os 

pecados e nos purificar de toda a 

iniquidade (toda a maldade). Portanto, se 

dizemos que não somos pecadores, 

fazemo-Lo mentiroso, e a sua palavra 

não está em nós» (1 Jo 1,8-10). 

Ora, o cristão está consciente da sua 

própria fragilidade e reconhece que 

mesmo depois de ter sido perdoado, 

permanece fraco e continua a pecar. 

Todavia, tem uma boa notícia: mesmo se 

peca, tem junto do Pai, um advogado, 

Jesus Cristo, o Justo; então já não deve 

temer, com a certeza de que a salvação 

não ficará reservada ao pequeno 

grupo de crentes, mas chegará a todos 

(v.2).  

A segunda parte da leitura (v. 3-5) é 

dirigida a quem afirma ter conhecido 

Cristo, mas não pratica os seus 

mandamentos. A fé – diz João – não 

pode ser desligada da vida; somente 

quem «guardar a sua palavra, nesse, o 

amor de Deus é perfeito» (v. 5). Quem 

se limita a professar por palavras a 

própria adesão a Cristo, mas não tem 

uma vida conforme ao Evangelho, é 

mentiroso e põe-se fora do projeto de 

salvação (v. 4). Isto não significa que irá 

ao encontro da perdição eterna: uma tal 

interpretação estaria em contradição 

com o que se acabou de dizer. É antes 

um convite insistente a dar-se conta que 

quem se afasta do Senhor e dos seus 

caminhos afasta-se da nascente do 

amor, da alegria e da vida. 

 
 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
Lc 24, 32 

 

 

MONIÇÃO: 
  

São João é testemunha ocular de tudo 

quanto nos narra. Com fé e profunda gratidão, 

vamos meditar no Amor infinito que Deus-Pai 

nos tem e revela através da paixão e morte de 

Seu amantíssimo Filho Jesus Cristo. Que todo 

este profundo drama de Amor, transforme a 

nossa vida e nos converta ao Senhor. 

 

REFRÃO: 
 

ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 
 

Senhor Jesus, abri-nos as Escrituras, 

falai-nos e inflamai o nosso coração. 

 
 
 

 

Evangelho 
 Lc 24, 35-48 

 

 

EVANGELHO: 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 35os discípulos de 

Emaús contaram o que tinha acontecido 

no caminho e como tinham reconhecido 

Jesus ao partir do pão. 36Enquanto 

diziam isto, Jesus apresentou-Se no 

meio deles e disse-lhes: «A paz esteja 

convosco». 37Espantados e cheios de 

medo, julgavam ver um espírito. 38Disse-

-lhes Jesus: «Porque estais perturbados 

e porque se levantam esses pensa-

mentos nos vossos corações? 39Vede as 

minhas mãos e os meus pés: sou Eu 

mesmo; tocai-Me e vede: um espírito 

não tem carne nem ossos, como vedes 

que Eu tenho». 40Dito isto, mostrou-lhes 

as mãos e os pés. 41E como eles, na sua 

alegria e admiração, não queriam ainda 

acreditar, perguntou-lhes: «Tendes aí 

alguma coisa para comer?» 42Deram-Lhe 

uma posta de peixe assado, 43que Ele 

tomou e começou a comer diante 

deles. 44Depois disse-lhes: «Foram estas 

as palavras que vos dirigi, quando ainda 

estava convosco: ‘Tem de se cumprir 



tudo o que está escrito a meu respeito 

na Lei de Moisés, nos Profetas e nos 

Salmos’». 45Abriu-lhes então o enten-

dimento para compreenderem as 

Escrituras 46e disse-lhes: «Assim está 

escrito que o Messias havia de sofrer e 

de ressuscitar dos mortos ao terceiro 

dia, 47e que havia de ser pregado em seu 

nome o arrependimento e o perdão dos 

pecados a todas as nações, começando 

por Jerusalém. 48Vós sois as testemu-

nhas de todas estas coisas». 
 

Palavra da Salvação 

 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

       
A experiência do Ressuscitado que é 

narrada neste trecho evangélico teve 

lugar em Jerusalém no dia de Páscoa, o 

dia que começou com a ida das duas 

mulheres ao sepulcro e o anúncio da 

ressurreição que lhes foi transmitido por 

«dois homens em trajes resplande-

centes» (Lc 24, 1-8). 

Já noite funda, os Onze e um grupo 

de outros discípulos que estavam com 

eles, discorriam sobre a manifestação do 

Ressuscitado que Simão e alguns outros 

tiveram quando, ofegantes, chegaram os 

dois de Emaús e referiram o que lhes 

acontecera ao longo do caminho, e como 

tinham reconhecido o Senhor ao partir o 

pão. 

Dúvidas, dificuldades, 

contradições 

Neste contexto – que podemos 

imaginar de uma alegria irreprimível – eis 

que aparece no meio deles Jesus em 

pessoa (v. 35-36). 

Aqui estaríamos à espera da reação 

referida por João: «Os discípulos 

encheram--se de alegria por verem o 

Senhor» (Jo 20, 20). Mas Lucas afirma, 

pelo contrário, que eles ficaram 

«espantados e cheios de medo, julgando 

ver um espírito» e «perturbados! (v. 36-

38). A sua reação tem algo de 

inexplicável. 

E mais difícil ainda, é compreender a 

razão da sua dificuldade em acreditar: 

«na sua alegria não queriam acreditar» 

(v. 41). Como conciliar a alegria com as 

dúvidas? 

Causa também alguma perplexidade 

o facto de Jesus comer peixe diante dos 

discípulos (v. 39-43). Paulo afirma que o 

corpo dos ressuscitados não é material 

como o que temos neste mundo (1 Cor 

15, 35-44), mas é um corpo «espiritual», 

que passa através de portas fechadas 

(Jo 20, 26) e, portanto, não pode comer. 

Há quem pense que poderá ter 

acontecido algo de semelhante ao que é 

relatado no livro de Tobias, onde se diz 

que o Arcanjo Rafael, no momento em 

que se dá a conhecer, declara: «Todos 

os dias na vossa presença, eu nada 

comia nem bebia na realidade, apenas 

parecia que o fazia» (Tb 12, 19). Mas 

esta explicação não é convincente, 

porque, neste caso, a «prova» de 

corporalidade dada por Jesus estaria 

baseada numa ilusão, numa alucinação. 

Por fim, a grande distância que 

separa Jerusalém do mar; não é muito 

provável que os discípulos pudessem 

imediatamente pôr à disposição peixe 

assado. Um facto assim seria muito mais 

verosímil (mais provável) em Cafarnaum 

(no Lago de Genesaré, no Norte). 

Ora, estas dificuldades, muito 

justamente relevadas (realçadas) pelos 

racionalistas, são preciosas: induzem a ir 

mais além do significado imediato para 

poder apreender (poder agarrar) o seu 

significado mais profundo. Lucas 

recorreu a uma linguagem concreta e a 

imagens materiais para transmitir 

verdades inefáveis (indizíveis que não se 

dizem por palavras). Que significam 

então a admiração, o medo, as dúvidas, 

o facto de comer diante dos discípulos e 

depois... aquele estranho reconheci-

mento através da observação das mãos 

e dos pés? As pessoas reconhecem-se 

pelo rosto, não pelas mãos e os pés. 

O “mundo” de Deus, causa 

admiração e medo 

Qualquer experiência de Deus 

narrada na Bíblia é sempre 

acompanhada por uma reação de temor 

por parte do homem. Recordemos a 

exclamação de Isaías no momento da 

sua vocação: «Ai de mim, estou perdido, 

porque sou um homem de lábios 

impuros, e vi com os meus olhos o Rei, 

Senhor do Universo!» (Is 6, 5); 

pensemos em Zacarias e Maria que 

ficaram perturbados perante o anúncio 

do nascimento de um filho (Lc 1, 12,29) 

ou, então nos Apóstolos que, durante a 

transfiguração, ficaram assombrados 

(Mc 9, 6). 

Não se trata do terror que se 

experimenta diante dum perigo, mas do 

espanto de quem recebe uma revelação 

de Deus. 

Também no caso do nosso trecho, a 

admiração e o medo são imagens 

bíblicas. O evangelista serve-se delas 

para contar a experiência sobrenatural e 

inefável dos discípulos que, a certa altu-

ra, foram inundados por uma luz que não 

é deste mundo, mas provém de Deus: 

encontraram o Ressuscitado. 

Admiração e medo acompanham 

sempre, também nos dias de hoje, as 

manifestações do Senhor «no meio» das 

suas comunidades. Admiração e medo 

são as imagens das mudanças radicais 

que a aparição do ressuscitado introduz 

na vida da pessoa. Com o seu fulgor, a 

luz da Páscoa revela quanto é 

mesquinho o fechar-se sobre o mundo 

presente; ao mesmo tempo, escancara 

as mentes e os corações para realidades 

absolutamente novas, para o mundo dos 

ressuscitados, mundo esse que fascina e 

suscita admiração e medo, porque é o 

mundo de Deus. 

Deixar-se envolver nesta nova 

dimensão não é nem simples nem 

imediato, comporta hesitações e 

perplexidades. São as dúvidas que são 

referidas, não só no trecho de hoje (v. 

38), mas em todos os relatos das 

experiências de encontro com o 

Ressuscitado. 

Ceticismo (dúvidas), incredulidade, 

incerteza sobre a identidade daquele que 

aparecia, caracterizaram o caminho lento 

e cansativo que levou os Apóstolos à fé. 

A eles, assim como a nós, a realidade da 

ressurreição pareceu, em determinados 

momentos, demasiado bela para ser 

verdadeira. Nalgumas circunstâncias 

tiveram a impressão de ter que ver com 

fantasmas; outras vezes como 

aconteceu no lago de Tiberíades, não 

reconheceram no Ressuscitado o Mestre 

que tinham seguido pelas estradas da 

Palestina. Até mesmo depois da última 

manifestação num monte da Galileia – 

nota o evangelista Mateus – «alguns 

ainda duvidavam» (Mt 28, 17).  

As suas dúvidas, que persistiam 

mesmo depois de muitos sinais dados 

pelo Senhor, provam antes de mais que 

os Apóstolos não eram ingénuos; 

mostram também que a fé não é um 

render-se perante a evidência, mas a 

resposta livre a uma chamada. Há 

sempre boas razões para a recusar, e o 

facto de existirem pessoas que não 

acreditam, prova que Deus age de forma 

muito discreta, não se impõe, não 

violenta a liberdade do homem.  

O Ressuscitado não era um 

fantasma, era Jesus 

A insistência de Lucas na 

corporalidade do Ressuscitado nasce de  
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uma preocupação pastoral: os cristãos 

aos quais se dirigia estavam embebidos 

pelas ideias filosóficas gregas; estas não 

negavam que, depois da morte, se 

entrasse numa nova forma de vida, mas 

estava limitada à sobrevivência da 

componente espiritual do ser humano. O 

corpo material era considerado uma 

prisão para a alma que aspirava a 

separar-se da terra e a elevar-se ao Céu. 

A ressurreição corpórea era inconcebível 

e, quando referiam aparições de mortos, 

imaginavam sempre sombras, espíritos e 

fantasmas. 

Para ajudar a acolher a novidade da 

conceção cristã da ressurreição a que 

estava ligada esta cultura, Lucas – o 

único dos evangelistas – foi obrigado a 

recorrer a uma linguagem muito 

«corpórea». Os discípulos – garante ele 

– tocaram o Ressuscitado, comeram 

com Ele, foram convidados a olhar para 

a sua carne e os seus ossos.   

São afirmações de um realismo 

desconcertante. Se não temos presente 

quem são os destinatários e qual é o 

objetivo que levou Lucas a exprimir-se 

deste modo, corremos o risco de 

equiparar a ressurreição de Jesus à 

reanimação do seu cadáver, ao seu 

regresso de vida que tinha antes. 

Os ressuscitados não retomam o 

corpo material, composto por átomos e 

moléculas, que tinham neste mundo. 

Não faria sentido ser-se despojado deste 

corpo, no momento da morte, para 

depois o reaver no dia da ressurreição 

dos mortos. Deus não pode ter 

decretado a morte do ser humano para 

depois lhe voltar a dar a mesma forma 

de vida. Se o destinou à morte foi para o 

introduzir numa forma de vida nova, 

completamente diferente da atual, tão 

diferente que não pode ser nem 

imaginada nem verificada. Os nossos 

sentidos não conseguem captá-la, só 

nos apercebemos dela por sinais e só a 

aceitamos pela fé.  

Depois disto, vamos tentar reformular 

a mensagem teológica do trecho, 

utilizando uma linguagem mais 

compreensível à nossa cultura. 

O Ressuscitado – diz Lucas – não 

era um fantasma, mas o próprio Jesus 

que os discípulos tinham tocado e com 

quem tinham comido. Tinha mudado de 

aspeto, nele tinha acontecido uma 

metamorfose sublime que o tornava 

irreconhecível; estava transfigurado, mas 

não era outra pessoa; conservava o seu 

corpo, a sua capacidade de manifestar-  

-se exteriormente, de relacionar-se, de 

comunicar o seu amor, mas o seu corpo 

era diferente do nosso, era – como 

ensina Paulo – um corpo «espiritual» (1 

Cor 15, 44).    

Agora Ele tem um corpo que lhe 

permite continuar a comer e a beber 

connosco, ou seja, a tomar parte nas 

nossas esperanças e desilusões, nas 

nossas alegrias e dores. Não é 

inacessível, não é um espírito irreme-

diavelmente distante e separado das 

nossas realidades. Mesmo após o seu 

regresso ao Pai, Ele permanece plena-

mente homem, permanece um de nós. 

E não é o único ressuscitado, é o 

primogénito (é o primeiro) daqueles que 

ressuscitam dos mortos (Cl 1, 18). O que 

lhe aconteceu repete-se com cada um 

dos discípulos. No momento da morte, 

não haverá uma cisão entre a alma e o 

corpo (isso é filosofia grega, não uma 

conceção bíblica) mas o homem, 

integralmente, entrará transfigurado no 

mundo de Deus. 

Mostramos obras de amor, com 

as nossas mãos e os nossos pés?  

Agora compreende-se melhor o 

convite do Ressuscitado a olharem para 

as suas mãos e os seus pés (v. 39). 

Enquanto as pessoas se identificam pelo 

rosto, Jesus quer ser reconhecido pelas 

mãos e pelos pés. Pelas feridas 

deixadas pelos pregos e pela cruz, ápice 

(máximo) de uma vida vivida por amor. 

Mesmo na condição de ressuscitado, 

o corpo de Jesus conserva os sinais do 

dom total de si. 

Deus não tem outras mãos senão as 

de Cristo, pregadas por amor. Seria 

blasfemo imaginar que estas possam 

fazer mal ao homem. Não tem outros 

pés senão os de Cristo, pregados, e 

mostra-os para nos dizer que não se 

pode afastar de nós. 

É na contemplação destas mãos e 

destes pés que o ser humano descobre 

o verdadeiro, o único Deus. 

Também o cristão será reconhecido 

pelas mãos e pelos pés. Felizes aqueles 

que poderão mostrar a Deus as suas 

mãos e os seus pés marcados por 

gestos de amor. Poderão gloriar-se com 

Paulo: «Eu levo no meu corpo as marcas 

de Jesus» (Gl 6, 17). 

Na última parte do trecho (v. 44-48) é 

indicado como fazer hoje, a experiência 

do Ressuscitado: é necessário abrir o 

coração à inteligência das Escrituras. É 

através das Escrituras que Cristo 

continua a mostrar aos discípulos «as 

suas mãos e os seus pés» ou seja, os 

seus gestos de amor. 

Depois, é feito o grande anúncio que 

também está presente nas outras duas 

leituras: «No nome de Cristo, será 

pregado o arrependimento e o perdão 

dos pecados, a todas as nações. 

Acreditar na ressurreição do Senhor 

comporta uma mudança radical no modo 

de pensar e de viver. A noite da Páscoa 

assinalava para os primeiros cristãos, a 

passagem da morte à vida, através do 

sacramento do Batismo (1 Jo 3, 14).  

O anúncio da ressurreição de Cristo 

só é eficaz e credível se os discípulos 

puderem, como o Mestre, mostrar a 

todos as suas mãos e os seus pés 

marcados por obras de amor. 

 
 
 

 

Oração Universal 

 

 

1   

Pelos que encontram Jesus Cristo nas 

Escrituras, 

pelos que O reconhecem ao partir do 

pão 

e por aqueles a quem Ele perdoa os 

pecados, 

oremos ao Senhor. 

 

2   

Pelos que trabalham pela paz e pela 

justiça, 

pelos que exercem responsabilidades 

maiores 

e pelos povos do mundo inteiro e seus 

governos, 

oremos ao Senhor. 

 

3   

Pelas vítimas das injustiças deste 

mundo, 

pelos inocentes perseguidos e 

condenados 

e por aqueles de quem Jesus Se fez 

igual, 

oremos ao Senhor. 

 

4   

Pelos que não ousam crer na 

Ressurreição de Jesus, 

pelos que por vergonha negam o Santo 

e o Justo 

e pelos que agem contra Ele por 

ignorância, 

oremos ao Senhor. 

 



5    

Por todos nós aqui presentes neste dia, 

pelos que celebraram connosco a santa 

Páscoa 

e pelos que esperam celebrá-la na glória 

eterna, 

oremos ao Senhor. 

 

 
 
 

 

Antífona da Comunhão 
 

Lc 24, 46-47 

 

Cristo tinha de sofrer a morte e 

ressuscitar ao terceiro dia,  

para ser proclamado, em seu nome,  

o arrependimento e o perdão dos 

pecados. Aleluia. 

 
 
 

 

Monição da Comunhão 

 
O mesmo Jesus ressuscitado que 

tanto alegrou os discípulos de Emaús, 

enchendo os seus corações de santo 

entusiasmo, vai entrar em cada um de 

nós pela Sagrada Comunhão. Deve ser 

também para nós motivo de grande 

alegria e de felicidade. Vamos fazê-lo 

com muita fé, amor e gratidão. 

 
 
 

 

Monição final 
 

“Vós sois testemunhas de todas 

estas coisas”. E de facto os Apóstolos e 

seus sucessores ao longo dos séculos o 

foram. Muitos, para fazer o anúncio 

destas verdades tão consoladoras, 

deram as suas próprias vidas. Vamos 

nós anunciá-las também aos que ainda 

as desconhecem.  

 
 
 

 

 

Erguei, Senhor, sobre 

nós a luz do vosso rosto 

  
Fazei brilhar, sobre nós, Senhor, a 

luz do vosso rosto. Assim pedimos ao 

cantar o Salmo de hoje. Fazemos este 

pedido pois sabemos, à luz da fé, que só 

a luz do rosto de Jesus verdadeiramente 

ilumina e quer mesmo iluminar a nossa 

vida. É à luz deste Rosto de Jesus 

ressuscitado que a nossa vida tem 

sentido. Por isso os Apóstolos não se 

cansaram de O anunciar. 

Na primeira Leitura, Pedro, depois de 

ter restituído o andar a um coxo de 

nascença, o que causou grande 

admiração aos que o presenciaram, 

aproveitou a ocasião para anunciar 

àquele povo que o que acaba de se 

realizar não era fruto de poderes 

especiais que ele possua, mas sim que 

tal se ficava a dever a Jesus Cristo 

ressuscitado. Àquele Jesus que por 

ignorância eles crucificaram, mas que 

agora está vivo. Resta-lhes pedir perdão 

do que fizeram. “Arrependei-vos, pois, e 

convertei-vos, para que os vossos 

pecados vos sejam perdoados”. 

Jesus tudo isso suportou, como nos 

diz São João, na segunda Leitura, pelos 

nossos pecados e pelos pecados do 

mundo inteiro. Os que O reconheceram 

provam esse conhecimento com o facto 

de guardarem os seus mandamentos. 

Caso contrário serão mentirosos, pois 

estariam a ofender a Quem sabem que 

tanto os ama. 

 
 
 

 

 

Ele ressuscitou mesmo. 

Não podem existir 

dúvidas 

  
A certeza do conhecimento de Jesus 

ressuscitado, não foi fácil de ser aceite 

pelos Apóstolos. A comprová-lo está o 

Evangelho de hoje. Mas o Senhor tudo 

fez para que neles não fiquem dúvidas. 

Permite mesmo que O toquem e chega 

mesmo a comer com eles. Mostrou-lhes 

as mãos e os pés, com os sinais da 

crucifixão. Era Ele mesmo. 

Mais: explica-lhes os escritos de 

Moisés, dos Profetas e os Salmos e 

abre-lhes o entendimento para compre-

enderem as Escrituras. 

Por esta verdade fundamental da 

nossa fé, os Apóstolos a tudo se 

sujeitaram, dando mesmo a vida. E com 

que alegria e convicção o fizeram! Assim 

eles cimentam a nossa fé. 

 
 
 

 

  
Acreditar na ressurreição do Senhor 

comporta uma mudança radical no modo 

de pensar e de viver.  

A noite da Páscoa assinalava para os 

primeiros cristãos, a passagem da morte à 

vida, através do sacramento do Batismo  
 

(1 Jo 3, 13-14).  

 

Anunciar aqueles que 

ainda não conhecem 

Jesus 

  
Temos a responsabilidade deste 

anúncio aos homens que ainda 

desconhecem Jesus. 

Este Jesus ressuscitado que eles 

proclamam é o mesmo que nós devemos 

anunciar com a nossa vida alegre e 

confiante. Ele perdoa os nossos 

pecados. Ele quer ver-nos felizes, 

contentes, confiantes. 

Assim, com a certeza de Sua 

companhia amorosa, tudo em nós se 

renova e é desta renovação que o 

mundo tanto, tanto precisa. 

É à luz da ressurreição do Senhor 

que sabemos que a morte não é o fim. 

Como Ele ressuscitou, também nós 

ressuscitaremos para uma vida que não 

tem fim e que como tal, merece todo o 

nosso interesse e cuidado. 

Como é importante este anúncio! Por 

isso são necessários muitos anuncia-

dores, vocações do Senhor para que 

este feliz anúncio, seja feito com 

convicção e entusiasmo à semelhança 

de como o fizeram os Apóstolos e seus 

seguidores ao longo dos séculos. 

 
 
 

 

 
  

Fala o Santo Padre 
  

«O testemunho do cristão é tanto 

mais credível quanto mais 

transparecer de um modo de viver 

evangélico, jubiloso, corajoso, 

manso, pacífico, misericordioso.» 

 

Nas Leituras bíblicas da liturgia de 

hoje ressoa duas vezes a palavra 

«testemunhas». A primeira vez é dita por 

Pedro: ele, depois da cura do paralítico 

junto da porta do templo de Jerusalém, 

exclama: «Matastes o autor da vida, mas 

Deus ressuscitou-o dos mortos: e nós 

somos testemunhas disso» (Act 3, 15). A 

segunda vez é Jesus ressuscitado que a 

pronuncia: Ele, na noite de Páscoa, abre 

a mente dos discípulos ao mistério da 

sua morte e ressurreição e diz-lhes: 

«Disto vós sois testemunhas» (Lc 24, 

48). Os Apóstolos, que viram com os 

seus olhos Cristo ressuscitado, não 

podiam deixar de contar a sua extraordi- 
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nária experiência. Ele tinha-se-lhes 

mostrado para que a verdade da sua 

ressurreição chegasse a todos mediante 

o seu testemunho. E a Igreja tem a 

tarefa de prolongar no tempo esta 

missão; cada batizado está chamado a 

testemunhar, com as palavras e com a 

vida, que Jesus ressuscitou, que Jesus 

está vivo e presente no meio de nós. 

Todos estamos chamados a dar 

testemunho de que Jesus está vivo. 

Podemos perguntar-nos: mas quem é 

a testemunha? A testemunha é quem 

viu, recorda e conta. Ver, recordar e  

contar são os três verbos que descrevem 

a sua identidade e missão. A testemunha 

é quem viu, com um olhar objetivo, viu 

uma realidade, mas não com um olhar 

indiferente; viu e deixou-se envolver num 

acontecimento. Por isso recorda, não só 

porque sabe reconstruir de modo claro 

os factos que se verificaram, mas 

também porque aqueles factos lhe 

falaram e ele captou o seu sentido 

profundo. Então a testemunha conta, 

não de modo insensível e distante, mas 

como alguém que se deixou pôr em 

questão, e a partir daquele dia mudou de 

vida. A testemunha é uma pessoa que 

mudou de vida. 

O conteúdo do testemunho cristão 

não é uma teoria, não é uma ideologia, 

um sistema complexo de preceitos e 

proibições nem um moralismo, mas é 

uma mensagem de salvação, um evento 

concreto, aliás, uma Pessoa: é Cristo 

ressuscitado, vivo e único Salvador de 

todos. Ele pode ser testemunhado por 

quantos fizeram a experiência pessoal 

d’Ele, na oração e na Igreja, através de 

um caminho que tem o seu fundamento 

no Batismo, o seu alimento na 

Eucaristia, o seu selo na Confirmação, a 

sua conversão contínua na Penitência. 

Graças a este caminho, guiado sempre 

pela Palavra de Deus, cada cristão pode 

tornar-se testemunha de Jesus 

ressuscitado. E o seu testemunho é 

tanto mais credível quanto mais 

transparecer de um modo de viver 

evangélico, jubiloso, corajoso, manso, 

pacífico, misericordioso. Se ao contrário 

o cristão se deixar cativar pela 

comodidade, pela vaidade, pelo 

egoísmo, se se tornar surdo e cego ao 

pedido de «ressurreição» de tantos 

irmãos, como poderá comunicar Jesus 

vivo, como poderá comunicar o poder 

libertador de Jesus vivo e a sua ternura 

infinita? 

Maria, nossa Mãe, nos ampare com a 

sua intercessão, para que possamos 

tornar-nos, com os nossos limites, mas 

com a graça da fé, testemunhas do 

Senhor ressuscitado, levando às 

pessoas que encontramos os dons 

pascais da alegria e da paz. 
 

Papa Francisco, Regina Coeli,  

Praça de São Pedro,   

abril de 2015 
 

 
 

 

Agenda Santoral 

Dia 21 – S. Anselmo (Bispo e Doutor da 

Igreja).  

Dia 23 – S. Jorge (Mártir).  

– S. Adalberto (Bispo e Mártir).  

Dia 24 – S. Fiel de Sigmaringa 

(Presbítero e Mártir).  

 
 
 

 

 

A voz de Deus 
  
 

HUGO DE AZEVEDO 

  

Quando Nosso Senhor falava do 

Espírito Santo aos Apóstolos, eles não 

pediam explicações, embora se 

mostrassem intrigados: porque é que o 

Mestre tinha de abandoná-los? Porque 

havia de vir Outro em seu lugar? Aliás, 

quem O podia substituir? Não, a 

promessa não lhes dava consolo. Pelo 

contrário: se a condição prévia da vinda 

do Espírito Santo era o seu 

distanciamento, como haviam de a 

desejar? 

Ainda não conheciam Deus como 

Trindade de Pessoas. Aí estava uma das 

razões pelas quais era precisa uma 

manifestação separada da terceira 

Pessoa, distinta da do Verbo. Mas eles 

não podiam compreender; só aceitar, 

resignadamente, a promessa de Jesus. 

Que alegria lhes seria possível longe 

dEle? Depois de O terem confessado 

como o mesmo Deus, em perfeita 

unidade com o Pai; depois de aceitarem 

o desafio estranhíssimo da Sagrada 

Eucaristia – comer a sua Carne! beber o 

seu Sangue!... – que provocou o 

abandono de quase todos os 

discípulos… que mais lhes pedia o 

Senhor? Que se alegrassem com a sua 

partida (!)?  

O desconcerto da Cruz ainda mais os 

abalou: porque não Se defendeu? Algum 

gesto, tiveram eles, para repelir os 

atacantes, mas a surpreendente 

passividade de Jesus, e até uma 

cortante repreensão, só lhes deixaram a 

alternativa de fugir, estonteados… 

E estonteados deambularam até à 

Ressurreição. Então, que alegria! Ao 

longo daqueles quarenta dias, com que 

anseio esperavam os benditos 

reencontros com o Mestre numa 

intimidade maior do que nunca! Já em 

paz, resignaram-se à partida do Senhor 

e, aconchegados na fé e no amor de 

Maria, esperaram com serenidade «o 

Grande Desconhecido». 

O que antes receavam aconteceu no 

Pentecostes. De repente compreende-

ram o anseio do Mestre. Antes, não 

podiam imaginar intimidade maior do que 

a proximidade familiar, física, do Senhor; 

de súbito, viram-se mergulhados no seu 

próprio Espírito! Dentro do seu Coração! 

E a paixão pelo Paráclito levou-os pelo 

mundo fora a anunciar a Boa-Nova, de 

tal maneira que assim se tem chamado 

aos «Atos dos Apóstolos»: o «Evangelho 

do Espírito Santo». 

«Já recebestes o Espírito Santo?», 

era a primeira pergunta aos neófitos. 

«Nem sequer ouvimos dizer que há 

Espírito Santo!» (cf. Act 19, 2). São João 

Paulo II conta que algo de semelhante 

lhe aconteceu: seu pai admirou-se ao 

entender que o filho não costumava 

recorrer à luz do Paráclito quando tinha 

de tomar alguma decisão na vida. 

Nós já recebemos o Espírito Santo. 

Ele fala connosco constantemente, 

naquilo a que chamamos «voz da 

consciência» (cf. CIC, 1776). Ninguém 

fala tanto connosco como Ele. Não 

vemos Deus, mas, ouvi-Lo, ouvimos, às 

vezes com autênticos brados: – «Isso 

não se faz!» Outras vezes, suave, de 

aviso ou sugestão. Outras, de 

aprovação, de ânimo… de agradeci-

mento! 

Por mais surdos que queiramos ser à 

sua voz, por mais interferências que a 

perturbem, ela nunca se apaga. Não 

desiste. Bendito e louvado seja o nosso 

divino Consolador, Amigo, Advogado, 

Companheiro! 

 
 
 

 

Sabias que… 

Aleluia 
      

Esta expressão, repetida com 

frequência durante o tempo de Páscoa, 

tem a sua origem na palavra hebraica:  
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“Hallel” (Louvor). “Hallelu-Yah” (louvai 

Yavé) forma parte do início de muitos 

salmos. Constitui uma forma de oração. 

Os primeiros cristãos, muitos dos quais 

provinham da religião judaica, incluíram 

esta expressão no princípio e no fim das 

suas orações.  

Antes que se estendesse o uso do 

sino, o Aleluia era um grito utilizado para 

chamar os monges do deserto à oração. 

 
 
 

 

Descomplica (62) 
 

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” 

Reset. Rever as coisas que me 

fizeram bem, as que me fizeram chorar, 

aquelas de que fugi, as outras a que 

regressei, as que me ajudaram a fazer 

as pazes comigo mesma, as que me 

fizeram rir de mim mesma, e todas as 

outras que me fizeram questionar velhas 

verdades. Fazer reset ao resto. Saber 

escolher o caminho onde me reinvento. 

Acreditar na intuição que diz «’bora, vai 

certo». Guarda a verdade essencial 

sobre a pessoa que sou. E fazer reset ao 

resto. Manter distância do que foi. Criar 

espaço para o que vem. Dar tempo e 

confiar no tempo. Fazer silêncio no peito. 

Respirar fundo. Confiar. Abrir os olhos. 

Ir. 

— Criar espaço para o que vem. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 

Oração 
       

Senhor, há já muito tempo que 

tínhamos portas e janelas fechadas e 

trancadas. Tínhamo-nos acostumado à 

obscuridade e julgávamos que não ias 

voltar.  

Mas esta manhã regressaste com a 

paz nas tuas palavras, o sorriso nos teus 

lábios e uma flor de esperança nas 

feridas das tuas mãos. 

Obrigado, Senhor, por encheres de 

luz os nossos dias e a nossa casa. 

Obrigado, por nos tirares o medo que 

nos tornava escravos.  

Obrigado por nos enviares a anunciar 

a tua Palavra. 

 
 
 

 

Seis Adágios populares 
 

1 

Ao bom, ou mau comer,  

três vezes beber. 

2 

Aquilo que não tens de comer, 

 deixa-o a cozer. 

3 

Bem está S. Pedro em Roma,  

se ele tem que coma. 

4 

Bem passa de guloso, 

 o que come o que não tem. 

5 

Bocado engolido,  

sabor perdido. 

6 

Bom é ter pai e mãe,  

mas comer e beber rapa tudo. 
 

 
 

 

Aniversários dos 

Leitores 

 
Esta semana, apenas a paróquia de 

Eiriz, regista aniversários. Assim, estão 

de Parabéns, os seguintes Leitores  

DA PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– RITA MEIRELES, na próxima terça-  

-feira, dia 20 de abril.   

– EDUARDO MEIRELES, na próxima 

quinta-feira, dia 22 de abril. 
 

O Jornal do Leitor deseja-vos a 

ambos, uma festa bonita de aniversário!  

Parabéns aos dois. 

 
 
 

 

Humor 

 

MALUCOS 
 

Conversa entre dois malucos que 

tinham estado à pesca. 

— A pesca, hoje, estava mesmo boa. 

Marcaste o lugar onde estávamos? 

— Claro que marquei… fiz uma cruz 

no casco do barco que alugámos! 

— És mesmo parvo! E se na próxima 

vez não pudermos alugar o mesmo 

barco, como é que vamos saber onde é 

que era? 

 

EXAME DE CONDUÇÃO 
 

No exame para a carta de condução, 

o inspetor pergunta ao candidato: 

— Diga-me, sr. Alberto, quantas 

luzes de aviso tem um semáforo? 

— Três. 

— De que cores? 

— Amarelo, verde e vermelho. 

— Para que serve o verde? 

— É para circular livremente. 

— E o vermelho? 

— É para parar. 

— E o amarelo? 

— Ah, essa é para o automobilista 

acelerar a fundo e passar já com o 

vermelho ligado! 

 
 
 

 

 
 

ESCALA DE LEITORES 

18-04-2021  

III Domingo da Páscoa  

 
C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Rosa 

Menezes 

Joaquim 

Mendes 

1.ª Leitura 
Rosa 

Menezes 

Joaquim 

Mendes 

2.ª Leitura 
Rosa 

Menezes 

Joaquim 

Mendes 

Oração 
Universal 

Rosa 

Menezes 

Joaquim 

Mendes 
 

 

A Fechar 

Não vos preocupeis demasiado 

comigo, pois tenho as malas feitas e 

estou sempre preparado para partir.  
 

(Papa João XXIII) 

 
 

 

 

Boa semana e votos  
de boa leitura 

 
----------------------------- 

Este jornal foi concluído em 10 de março 
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