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DOMINGO DE PÁSCOA DA 

RESSURREIÇÃO DE JESUS 
 

DOMINGO DE PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR 

 
 

 

 

Domingo de Páscoa  

da Ressurreição do Senhor 
 

O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. 

Hoje, em toda a terra, ecoa este alegre anúncio: a 

vida triunfou a morte. Jesus, que venceu as sombras da 

morte, vive glorioso, abrindo para toda a humanidade as 

portas da eternidade. 

Na eucaristia deste Domingo de Páscoa, somos 

convidados a exultar de alegria, porque Aquele que 

contemplamos suspenso na cruz, que morreu e foi 

colocado no sepulcro, não foi vencido, foi vencedor. Ele 

ressuscitou. Vive para sempre connosco.  
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Salmo 139, 18.5-6 
 

Ressuscitei e estou convosco para sempre; pusestes 

sobre mim a vossa mão: é admirável a vossa sabedoria. 

 

    OU:   .  

 

Lc 24, 34; cf. Ap 1, 5 
 

O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia.  

Glória e louvor a Cristo para sempre. Aleluia. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

TESTEMUNHA É QUEM «VIU» O SENHOR 
 

São comoventes as palavras apaixonadas com que 

João inicia a sua carta: «O que existia desde o princípio, 

o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que 

contemplámos e as nossas mãos tocaram relativamente 

ao Verbo da Vida. O que nós vimos e ouvimos, isso vos 

anunciamos» (1 Jo 1, 1.3). Uma experiência invejável, 

mas que não se pode repetir. Todavia, para ser 

«testemunhas» de Cristo, não é indispensável ter 

caminhado com Jesus de Nazaré pelas estradas da 

Palestina.  

Paulo – que também não conheceu pessoalmente 

Jesus – é constituído testemunha das coisas que viu 

(Act 26,16) e recebe do Senhor esta incumbência: 

«Assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, 

assim é necessário que o dês também em Roma» (Act 

23, 11). 

Para se ser testemunha, basta ter visto o Senhor 

realmente vivo, para além da morte. 
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Testemunhar não equivale a dar bom exemplo. Este 

é sem dúvida útil, mas o testemunho é uma outra coisa. 

Pode dá-lo apenas quem passou da morte à vida, quem 

pode confirmar que a sua existência mudou e adquiriu 

um sentido desde que foi iluminada pela luz da Páscoa, 

quem fez a experiência de que a fé em Cristo dá sentido 

às alegrias e às dores e ilumina os momentos alegres e 

os tristes. 

Perguntemo-nos: a ressurreição de Cristo é um 

ponto de referência constante em todos os projetos que 

fazemos, quando compramos, vendemos, dialogamos, 

dividimos uma herança, quando escolhemos ter outro 

filho... ou consideramos que as realidades deste mundo 

não têm nada a ver com a Páscoa?  

Quem viu o Senhor já não faz mais nada sem Ele.  
 

– Se o nosso coração se abrir à compreensão das 

Escrituras, veremos o Senhor. 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Act 10, 34a. 37-43   

(MISSA DA MANHÃ E DA TARDE) 
 
 

MONIÇÃO: 
 

Na casa do centurião Cornélio, Pedro faz o anúncio da fé a 

um gentio. O discurso de Pedro está centrado na morte e 

ressurreição de Jesus Cristo, apresentando uma síntese da sua 

missão terrena: Jesus “passou fazendo o bem e curando a 

todos”. 

 

 

LEITURA: 

 
 
 
 

 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 
 

Naqueles dias, 34aPedro tomou a palavra e 

disse: 37«Vós sabeis o que aconteceu em toda 

a Judeia, a começar pela Galileia, depois do 

batismo que João pregou: 38Deus ungiu com a 

força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que 

passou fazendo o bem e curando a todos os 

que eram oprimidos pelo Demónio, porque 

Deus estava com Ele. 39Nós somos 

testemunhas de tudo o que Ele fez no país dos 

judeus e em Jerusalém; e eles mataram-n’O, 

suspendendo-O na cruz. 40Deus ressuscitou-O 

ao terceiro dia e permitiu-Lhe manifestar-

Se, 41não a todo o povo, mas às testemunhas 

de antemão designadas por Deus, a nós que 

comemos e bebemos com Ele, depois de ter 

ressuscitado dos mortos. 42Jesus mandou-nos 

pregar ao povo e testemunhar que Ele foi 

constituído por Deus juiz dos vivos e dos 

mortos. 43É d’Ele que todos os profetas dão o 

seguinte testemunho: quem acredita n’Ele 

recebe pelo seu nome a remissão dos 

pecados». 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 
 
 

 

A Missa do dia de Páscoa, enquanto ponto culminante da 

celebração cristã da ressurreição, deve celebrar-se com a 

máxima solenidade, com a ajuda de todos os intervenientes. 

Todos os recursos expressivos aptos a criar e intensificar um 

clima de alegria e festa, são hoje chamados a dar o máximo 

contributo possível à celebração. Assim, Leitor, ao proclamar a 

Leitura, coloca um semblante Alegre e Feliz, porque o Senhor 

Ressuscitou! 

Presta atenção às frases longas: faz exercícios de 

respiração que te permita sustentar a voz, mantendo sempre o 

volume, até ao final das frases. 

Atenção também, como pronuncias as palavras “mataram-

n’O”, “suspendendo-O” e “ressuscitou-O”. Firma bem o final 

destas palavras, para que a assembleia consiga ouvir e 

perceber.  

Entretanto e mais uma vez, presta atenção à palavra 

“pregar”: pronuncia-a como se tivesse um acento imaginário no 

‘é’. (Não se trata de pregar madeira com pregos, mas de 

anunciar a Palavra de Deus). 

Observa palavras fáceis de ler, mas nem sempre bem 

pronunciadas: ungiu / antemão / remissão / ou outras 

(seleciona). 
 
 

 

 

 
 
 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 
O texto faz parte do corpo do discurso de Pedro em 

Cesareia na casa do centurião Cornélio, o qual tinha 

mandado chamar Pedro a Jope, ilustrado por uma visão 

(cf. Act 10, 1-33). Este discurso tem um carácter mais 

catequético e apologético do que propriamente 

missionário, como seria de esperar num primeiro 

anúncio da fé a um gentio (embora se tratasse dum 

«temente a Deus»: v. 2). Lucas redige este discurso a 

pensar mais nos leitores da sua obra, do que com a 

preocupação de reconstruir exatamente a cena 

originária e as mesmas palavras pronunciadas naquela 

circunstância; com efeito, começa por fazer referência 

ao Evangelho já antes pregado aos ouvintes: «vós sabeis 
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o que aconteceu…», e também parece que dá por 

suposta a fé no valor salvífico da Cruz (cf. v. 39b) e não 

termina, como seria de esperar, com um apelo explícito 

à conversão. Assim, Lucas nos deixou mais uma bela 

síntese do que era o Evangelho pregado pela Igreja 

primitiva. 

V. 38 – «Deus ungiu com a força do Espírito 
Santo a Jesus». 

Esta nova tradução litúrgica desfez a hendíadis tão 

própria da estilística hebraica (ungiu de Espírito Santo e 

de fortaleza), recorrendo, por motivo de clareza, a uma 

equivalência dinâmica, (a força que é o Espírito Santo). 

Deus (o Pai) concedeu à natureza humana de Jesus 

todos os dons do Espírito Santo, que Lhe competiam a 

partir do momento da Incarnação; estes dons 

manifestam-se visivelmente nos milagres de Jesus, nas 

teofanias do Batismo e da Transfiguração e muito 

particularmente na Ressurreição. A unção era o rito que 

constituía os reis e os sacerdotes na sua função; assim, 

a união hipostática em Jesus aparece como 

uma unção da natureza humana de Jesus, «que passou 

fazendo o bem e curando a todos» (maravilhoso resumo 

da vida de Jesus, bem ao sabor do Evangelista da 

bondade). 

V. 41 – «Não a todo o povo». 

Jesus não se mostra a todos depois de ressuscitado, 

não só para não violentar a liberdade das pessoas, mas 

também porque está nos planos divinos conduzir o 

mundo à salvação mediante o ministério dos seus 

discípulos (testemunhas de antemão designadas por 

Deus) e mediante a fé, que é meritória (cf. Rom 1, 16-

17). Note-se o acento que se põe no testemunho acerca 

da Ressurreição; não estamos apenas perante uns 

simples pregadores (cf. v. 42a) duma mensagem 

salvadora, mas diante de verdadeiras testemunhas (cf. 

v. 42b), que dão testemunho (o verbo grego tem um 

matiz forense) capaz de fazer fé em tribunal. A ideia 

de testemunho é fortemente acentuada neste breve 

texto, não só por ser repetida quatro vezes (vv. 

39.41.42.43), mas também por se tratar de testemunhas 

escolhidas por Deus para esta missão (v. 41), que 

conviveram com o Ressuscitado, comendo e bebendo 

com Ele, o que exclui logo à partida a hipótese de se 

tratar de mera fantasia (Lucas mostra especial 

sensibilidade a este problema: cf. Lc 24, 37-43). 
 

 

 

 

«Jesus mandou-nos pregar ao povo  

e testemunhar que Ele foi constituído por Deus  

 juiz dos vivos e dos mortos.  

É d’Ele que todos os profetas  

dão o seguinte testemunho:  

quem acredita n’Ele recebe pelo seu nome  

a remissão dos pecados».  
 

(At 10, 42-43) 
 

 
 

 

 

 

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

(MISSA DA MANHÃ E DA TARDE) 
 
 

MONIÇÃO: 
 

O salmista apresenta a “pedra que os construtores 

rejeitaram tornou-se pedra angular”. É uma imagem metafórica 

da paixão, crucificação e ressurreição de Jesus. Ele é a pedra 

rejeita que se transforma em pedra viva, por isso “exultemos e 

cantemos de alegria”. 

 

REFRÃO: 
 

ESTE É O DIA QUE O SENHOR FEZ:  

EXULTEMOS E CANTEMOS DE ALEGRIA. 

 

    OU:   .  

 

ALELUÍA. 

 

SALMO: 

 

Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, 

porque é eterna a sua misericórdia. 

Diga a casa de Israel: 

é eterna a sua misericórdia. 
  

A mão do Senhor fez prodígios, 

a mão do Senhor foi magnífica. 

Não morrerei, mas hei de viver 

para anunciar as obras do Senhor. 
  

A pedra que os construtores rejeitaram 

tornou-se pedra angular. 

Tudo isto veio do Senhor: 

é admirável aos nossos olhos. 
 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
Cl 3, 1-4   

(MISSA DA MANHÃ) 
 

 

MONIÇÃO: 
 

Mortos com Cristo e ressuscitados com Cristo, assim é a 

nossa vocação, segundo a exortação do apóstolo Paulo à 

comunidade dos Colossenses, em que Cristo é a nossa vida e 

nos convida às “coisas do alto”, ou seja, à vida da Sua graça. 

 

mmmmmmmm 
              mmmmmmmm 

  mmmmmmmmm 
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LEITURA: 

 

 
 
 

 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 

aos Colossenses 
 

Irmãos: 1Se ressuscitastes com Cristo, 

aspirai às coisas do alto, onde está Cristo, 

sentado à direita de Deus. 2Afeiçoai-vos às 

coisas do alto e não às da terra. 3Porque vós 

morrestes e a vossa vida está escondida com 

Cristo em Deus. 4Quando Cristo, que é a vossa 

vida, Se manifestar, também vós vos haveis de 

manifestar com Ele na glória. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 
 
 

 

(Repete-se o que foi recomendado para 1.ª leitura). 
 

A Missa do dia de Páscoa, enquanto ponto culminante da 

celebração cristã da ressurreição, deve celebrar-se com a 

máxima solenidade, com a ajuda de todos os intervenientes. 

Todos os recursos expressivos aptos a criar e intensificar um 

clima de alegria e festa, são hoje chamados a dar o máximo 

contributo possível à celebração. Assim, Leitor, ao proclamar a 

Leitura, coloca um semblante Alegre e Feliz, porque o Senhor 

Ressuscitou! 

Como em todas as leituras que fazemos, também esta 

deve ser proclamada devagar, sem pressa, sem correria. Não 

faças uma leitura “cinzenta”, sem colorido ou, pior ainda, a 

“leitura do choradinho” que incomoda toda a gente que a 

escuta. Hoje é Dia de Páscoa e, por isso, temos de dar o nosso 

melhor. 

Exercita palavra fáceis (ou não), como: Colossenses / 

ressuscitastes (plural) / aspirai / Afeiçoai-vos / morrestes 

(plural) / manifestar / ou outras. 
 
 

 

 

 
 
 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA - (manhã): 

 

Com estas palavras é introduzida a parte final da 

Carta, uma série de exortações morais para que os fiéis 

tenham um modo de viver coerente com a fé cristã. A 

sua conduta moral é uma consequência natural da 

profunda união com Cristo ressuscitado produzida pelo 

Batismo recebido. 

 

 

v. 1 – «Aspirai às coisas do alto» 

«Aspirai às coisas do alto», corresponde ao mesmo 

incitamento que, na Santa Missa, a Igreja sempre nos 

repete: Sursum corda! Corações ao alto! 

v. 3-4 – «Vós morrestes». 

A nossa união a Cristo pressupõe a morte para o 

pecado, que não pode reinar mais em nós (cf. Rom 6). 

Com Cristo morto pelos nossos pecados, morremos 

para o pecado; com Cristo ressuscitado, vivemos vida 

de ressuscitados. É a «vida» da graça, uma vida toda 

interior, «escondida» no centro da alma, vida que 

ninguém nos pode arrebatar, vida que é toda feita de 

presença de Deus e de visão sobrenatural, levando-nos 

a santificar todos os afazeres diários, trabalhando com 

os pés bem firmes na terra, mas o coração e o olhar 

fixos no Céu. 
 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
1 Cor 5, 6b-8   

(MISSA DA TARDE) 
 
 

LEITURA: 

 
 
 
 

 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo 

São Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 6bNão sabeis que um pouco de 

fermento leveda toda a massa? 7Purificai-vos 

do velho fermento, para serdes uma nova 

massa, visto que sois pães ázimos. Cristo, o 

nosso cordeiro pascal, foi imolado.  
8Celebremos a festa, não com fermento velho 

nem com fermento de malícia, mas com os 

pães ázimos da pureza e da verdade. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

 

 
 

Celebremos a festa,  

não com fermento velho  

nem com fermento de malícia,  

mas com os pães ázimos da pureza  

e da verdade. 
(1 Cor 5, 8) 
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RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

 
 
 

 

(Repete-se o que foi recomendado para 1.ª leitura). 
 

A Missa do dia de Páscoa, enquanto ponto culminante da 

celebração cristã da ressurreição, deve celebrar-se com a 

máxima solenidade, com a ajuda de todos os intervenientes. 

Todos os recursos expressivos aptos a criar e intensificar um 

clima de alegria e festa, são hoje chamados a dar o máximo 

contributo possível à celebração. Assim, Leitor, ao proclamar a 

Leitura, coloca um semblante Alegre e Feliz, porque o Senhor 

Ressuscitou! 

Presta atenção à interrogação, logo na 1.ª frase: ela 

começa no início: “Não sabeis/? que um pouco de fermento/? 

leveda toda a massa?” 

Exercitas palavras fáceis de ler, mas nem sempre 

pronunciadas de forma que entenda, quem escuta: Coríntios / 

leveda / ázimos / imolado / perversidade / ou outras. 

Tem sempre presente que estamos a celebrar a Festa 

Solene da Páscoa de Jesus Ressuscitado. Proclama esta 

verdade com alegria.  
 
 

 

 

 
 
 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA - (tarde): 

 

Parece haver aqui (v. 6b) uma referência ao 

incestuoso de que acaba de falar (vv. 1-5); um mau 

exemplo é um mau fermento. Mas São Paulo faz 

imediatamente uma aplicação mais vasta da ideia 

de mau fermento, e isto talvez pela proximidade da festa 

da Páscoa, que já então, pelo ano 55, os cristãos 

celebravam em Corinto como festa da Ressurreição do 

Senhor, segundo o que se lê no v. 8: «celebremos, pois, 

a festa». Na exortação do Apóstolo há uma alusão ao 

costume judaico, que ainda hoje se conserva, de limpar 

escrupulosamente as casas de todo o fermento e pão 

fermentado durante os sete dias que duravam as festas 

pascais. Nós os cristãos, para celebrarmos a Páscoa – 

«Cristo, nosso Cordeiro pascal» (v. 7) –, temos que o 

fazer sem o fermento (o princípio corruptor) da malícia e 

da perversidade, mas «com os pães ázimos da pureza e 

da verdade», isto é, da sinceridade de vida. Poderia 

haver, nesta referência a Cristo como «Cordeiro 

imolado», uma alusão à própria celebração da 

Eucaristia. 
 

 

 

Cristo ressuscitou: 

Aleluia! Aleluia! 
 
 

 

 
 

 

 

 

Sequência Pascal 
 
À Vítima pascal 

ofereçam os cristãos 

sacrifícios de louvor. 

  
O Cordeiro resgatou as ovelhas: 

Cristo, o Inocente, 

reconciliou com o Pai os pecadores. 

  

A morte e a vida 

travaram um admirável combate: 

Depois de morto, 

vive e reina o Autor da vida. 

  

Diz-nos, Maria: 

Que viste no caminho? 

Vi o sepulcro de Cristo vivo 

e a glória do Ressuscitado. 

  

Vi as testemunhas dos Anjos, 

vi o sudário e a mortalha. 

Ressuscitou Cristo, minha esperança: 

precederá os seus discípulos na Galileia. 

  

Sabemos e acreditamos: 

Cristo ressuscitou dos mortos: 

Ó Rei vitorioso, 

tende piedade de nós. 
 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

1 Cor 5, 7b-8a 
 

 

MONIÇÃO: 
 

O Evangelho apresenta-nos um itinerário que vai da 

descrença para a crença. Maria Madalena e os discípulos 

fazem o percurso que vai do medo à alegria. Superam o medo 

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

alegria, que são dons de Cristo ressuscitado. 

 

 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! 

 
 

ACLAMAÇÃO: 

 

Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi imolado: 

celebremos a festa do Senhor. 
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Evangelho 
Jo 20, 1-9  

(MISSA DA MANHÃ) 
 

 

EVANGELHO: 
 

 

 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

1No primeiro dia da semana, Maria Madalena 

foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e 

viu a pedra retirada do sepulcro. 2Correu então 

e foi ter com Simão Pedro e com o discípulo 

predileto de Jesus e disse-lhes: «Levaram o 

Senhor do sepulcro e não sabemos onde O 

puseram». 3Pedro partiu com o outro discípulo 

e foram ambos ao sepulcro. 4Corriam os dois 

juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, 

correndo mais depressa do que Pedro, e 

chegou primeiro ao sepulcro. 5Debruçando-se, 

viu as ligaduras no chão, mas não 

entrou. 6Entretanto, chegou também Simão 

Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro e viu 

as ligaduras no chão 7e o sudário que tinha 

estado sobre a cabeça de Jesus, não com as 

ligaduras, mas enrolado à parte. 8Entrou 

também o outro discípulo que chegara primeiro 

ao sepulcro: viu e acreditou. 9Na verdade, 

ainda não tinham entendido a Escritura, 

segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos 

mortos. 
 

Palavra da Salvação. 
 
 

 

 

 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
Nenhum dos quatro Evangelhos narra o facto da 

Ressurreição de Jesus, pois não foi presenciado por 

testemunhas; era um facto sobrenatural que, de si 

mesmo, escapava à experiência humana. E isto só vem 

dar credibilidade ao facto da Ressurreição, pois, se se 

tratasse duma ficção, era de esperar que se dessem os 

seus pormenores. São João começa com a verificação 

do túmulo vazio feita pela Madalena, mas vão ser os 

dois discípulos, que vão fazer o reconhecimento do local 

e que verificam indícios eloquentes, aptos para levarem 

à fé na Ressurreição de Jesus. 

v. 2 – «Não sabemos…». 

Este plural parece aludir à tradição sinóptica que 

conhece a ida de mais mulheres ao sepulcro. É evidente 

que não houve a mínima preocupação de harmonizar os 

diferentes relatos evangélicos do sepulcro vazio e das 

aparições, o que é um forte motivo de credibilidade a 

favor da realidade da ressurreição, facto misterioso, que 

é a base de toda a fé cristã (cf. 1 Cor 15, 12-19). 

v. 7-8 – «Viu e acreditou». 

Porque começou a crer o discípulo? A explicação 

habitual é que um ladrão não deixaria ficar os panos, e 

muito menos em ordem. Mas há mais dados a ter em 

conta: porque é que o Evangelista atribui tanta 

importância à diferente posição dos panos? É que as 

ligaduras e o lençol estavam espalmados no chão da 

pedra tumular, ao passo que o pano que envolvera a 

cabeça do Senhor não estava espalmado no chão, mas 

mantinha a forma da cabeça que envolvera (cf. a nossa 

tradução na Nova Bíblia da Difusora Bíblica). Não 

sabemos se Pedro partilhou da fé do Discípulo Amado, 

mas São Lucas diz que ficou maravilhado (cf. Lc 24,12).  

Os panos com que Jesus foi amortalhado 

Os panos com que Jesus foi amortalhado eram com 

toda a probabilidade:  

1) – um lençol mortuário (síndone), tecido largo e 

comprido que envolvia todo o corpo;  

2) – um lenço (sudário) que cobria a cabeça e caía 

sobre o rosto (e ajudaria a manter a boca fechada);  

3) – várias ligaduras que não só serviam para 

manter apertados os pés um contra o outro e as mãos 

unidas ao corpo, mas também que poderiam ajudar a 

aconchegar a síndone ao corpo. São João não fala 

especificamente desta síndone, mas deve englobá-la na 

designação genérica de «ligaduras» (em grego,  

othónia). 

v. 9 – «Ainda não tinham entendido  

a Escritura». 

Os discípulos não estavam psicologicamente 

predispostos a admitir a Ressurreição, para que esta 

pudesse ser fruto de uma alucinação; com efeito, só 

depois de confrontados com a realidade da ressurreição 

de Jesus é que se recordaram das Escrituras (cf. 

1 Cor 15, 4; Act 2, 24-32; Jo 2, 22) e as entenderam. A 

ressurreição era uma realidade só admissível para o fim 

do mundo (cf. Jo 11, 24), pois, apesar de Jesus ter 

anunciado a sua ressurreição ao terceiro dia, este só 

poderia ser o dia final, de acordo com a profecia de 

Oseias (Os 6, 2). Diante do sepulcro vazio, só pensam 

num roubo (vv. 2.13.15) e não dão crédito a quaisquer 

notícias das aparições (cf. Mc 6, 11.13; Lc 24, 21-

24; Jo 20, 25). 
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Evangelho 
Lc 24, 13-35    

(MISSA DA TARDE) 
 

 

EVANGELHO: 
 

 

 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

13Dois dos discípulos de Jesus iam a 

caminho duma povoação chamada Emaús, que 

ficava a duas léguas de Jerusalém.  
14Conversavam entre si sobre tudo o que tinha 

sucedido. 15Enquanto falavam e discutiam, 

Jesus aproximou-Se deles e pôs-Se com eles a 

caminho. 16Mas os seus olhos estavam 

impedidos de O reconhecerem. 17Ele pergun-

tou-lhes: «Que palavras são essas que trocais 

entre vós pelo caminho?» Pararam, com ar 

muito triste, 18e um deles, chamado Cléofas, 

respondeu: «Tu és o único habitante de 

Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes 

dias». 19E Ele perguntou: «Que foi?» 

Responderam-Lhe: «O que se refere a Jesus de 

Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras 

diante de Deus e de todo o povo; 20e como os 

príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes O 

entregaram para ser condenado à morte e 

crucificado. 21Nós esperávamos que fosse Ele 

quem havia de libertar Israel. Mas, afinal, é já o 

terceiro dia depois que isto aconteceu. 22É 

verdade que algumas mulheres do nosso 

grupo nos sobressaltaram: foram de 

madrugada ao sepulcro, 23não encontraram o 

corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham 

aparecido uns Anjos a anunciar que Ele estava 

vivo. 24Alguns dos nossos foram ao sepulcro e 

encontraram tudo como as mulheres tinham 

dito. Mas a Ele não O viram». Então Jesus 

disse-lhes: 25«Homens sem inteligência e 

lentos de espírito para acreditar em tudo o que 

os profetas anunciaram! 26Não tinha o Messias 

de sofrer tudo isso para entrar na sua 

glória?» 27Depois, começando por Moisés e 

passando pelos Profetas, explicou-lhes em 

todas as Escrituras o que Lhe dizia respeito.  
28Ao chegarem perto da povoação para onde 

iam, Jesus fez menção de seguir para 

diante. 29Mas eles convenceram-n’O a ficar, 

dizendo: «Ficai connosco, porque o dia está a 

terminar e vem caindo a noite». Jesus entrou e 

ficou com eles. 30E quando Se pôs à mesa, 

tomou o pão, recitou a bênção, partiu-o e 

entregou-lho. 31Nesse momento abriram-se-

lhes os olhos e reconheceram-n’O. Mas Ele 

desapareceu da sua presença. 32Disseram 

então um para o outro: «Não ardia cá dentro o 

nosso coração, quando Ele nos falava pelo 

caminho e nos explicava as Escrituras?»  
33Partiram imediatamente de regresso a 

Jerusalém e encontraram reunidos os Onze e 

os que estavam com eles, 34que diziam: «Na 

verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a 

Simão». 35E eles contaram o que tinha 

acontecido no caminho e como O tinham 

reconhecido ao partir o pão. 
 

Palavra da Salvação. 
 
 

 

 

 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
Temos aqui uma das mais belas páginas do 

Evangelho: um relato cheio de vivacidade, de finura e de 

psicologia, em que acompanhamos o erguer daquelas 

almas desde a mais amarga frustração até às alturas da 

fé e da descoberta de Jesus ressuscitado. A crítica 

bíblica procura distinguir neste relato os elementos de 

tradição e os elementos redaccionais. Podem identificar- 

-se muitos elementos de tradição neste relato, mas não 

dispomos de meios para classificar como meramente 

redaccionais todos os restantes, pois não são do nosso 

conhecimento todas as fontes de que Lucas dispôs; a 

própria crítica admite «fontes especiais» para a redação 

de Lucas. Um facto indiscutível é que Lucas é um 

teólogo e um catequista, não é um jornalista e não se 

limita a contar a seco umas aparições; não temos, 

porém, elementos suficientes para definir em que 

medida reelaborou as suas fontes. 

v. 13 – «Emaús»: 

Emaús, é uma povoação a 60 estádios (duas 

léguas), uns 11 quilómetros e meio de Jerusalém. Há 

duas leituras variantes nos manuscritos gregos do 

Evangelho de Lucas: a imensa maioria deles regista 60 

estádios; alguns, poucos, têm 160 (o que equivale a uns 

30 Km). Também não existe completo acordo sobre a 

sua localização, sendo indicados vários locais na 

tradição cristã; Al-Qubeibeh é o de maior aceitação, a 

uns 12 Km a Noroeste da Cidade Santa (a abadia 

beneditina de Abus-Gox corresponde aos 160 estádios). 
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v. 16 – «Mas os seus olhos estavam impedidos 

de O reconhecerem». 

Não é que não vissem a Jesus, ou que Jesus se 

quisesse ocultar, mas eles é que estavam obcecados 

pelo seu extremo desalento. E fica-nos a lição: para que 

se possa reconhecer a Jesus ressuscitado é 

indispensável o olhar da fé. 

v. 18 – «Cléofas» 

 Cléofas parece ser diferente do marido de Maria, 

mãe de Tiago e José (Jo 19, 25); embora alguns o 

identifiquem, a grafia é diferente: Klôpás. 

v. 22-24 – «É verdade que algumas mulheres… 

Alguns dos nossos». 

 Aqui se resume o que foi relatado antes com mais 

pormenor (Lc 23, 56b – 24, 9) e correspondente à 

tradição sinóptica e joanina. Certamente que «os 

nossos» são, «Pedro e o outro discípulo» (certamente 

João, cf. v. 12 e Jo 20, 1-10). «Mas a Ele não O 

viram»: se este não é um pormenor meramente 

redaccional, temos que admitir que ainda não lhes 

constava da aparição de Jesus a Pedro, referida 

adiante, no v. 34; (cf. 1 Cor 15, 5). 

v. 28-30 – «Jesus fez menção de seguir  

para diante». 

 Lucas volta a aludir ao «caminho de Jesus» (no v. 

15 já tinha usado o mesmo verbo grego que 

significa caminhar). R. J. Dillon (From eye-witnesses to 

ministers of the word) pensa que este pormenor lucano 

insinua que a presença de Jesus no meio dos seus 

através da Eucaristia – a fração do pão do v. 30 – 

constitui o momento cume do seu caminhar pelo 

caminho da salvação. Enternece o leitor ver como Jesus 

ressuscitado se torna o companheiro de caminho 

(recorde-se como Lucas gosta de focar a vida cristã 

como um caminho e um seguimento de Jesus); Jesus, 

depois de se fazer encontrado, agora faz-se rogado. Isto 

mesmo nos sucede muitas vezes na vida cristã. Ele vem 

ao nosso encontro sem O procurarmos e, outras vezes, 

quer dar-nos o ensejo de O convidarmos a ficar 

connosco e de praticarmos a caridade com os outros, 

que são Ele (cf. Mt 25, 40). Mas aqui o convite feito a 

Jesus não é um simples ato de caridade e de cortesia. 

Com efeito, parece que a narrativa nos leva a pensar 

que quem faz este pedido é toda a comunidade cristã, 

que se reúne para celebrar a Eucaristia e anseia 

estabelecer uma comunhão íntima com Jesus 

ressuscitado (ibid.). Todos estão de acordo em ver a 

estreita relação da refeição descrita com a multiplicação 

dos pães e a instituição da Eucaristia. 

v. 31 – «Abriram-se-lhes os olhos  

e reconheceram-no, mas Ele desapareceu  
da sua presença». 

É na Eucaristia que se abrem os olhos para a fé, 

para captar o que é invisível, mas real.  Impressiona 

muito o relato ao unir o aparecimento com o 

desaparecimento, sem se dizer para onde é que Jesus 

se retirou. Desta maneira fica sugerida uma nova 

presença, a de Jesus glorioso e ressuscitado: uma 

ausência que é presença. 

v. 32 – «Não ardia cá dentro o nosso coração?» 

Quando lemos a Escritura guiados por Jesus, 

presente na Igreja, inflama-se o nosso coração e 

sentimo-nos urgidos a mostrar aos que nos rodeiam, 

com as nossas vidas, pela palavra e pelo exemplo, que 

Cristo vive, que a Ressurreição é uma realidade. O 

episódio constitui um apelo a fazermos o mesmo papel 

do Ressuscitado junto dos desiludidos da vida e sem 

esperança e a comunicar-lhes a nossa experiência de 

fé. No relato também se põe em evidência a união do 

pão e da palavra na vida da Igreja. 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 

 

 
 

 

1 
 

Pela santa Igreja católica e apostólica, 

para que se alegre nesta Páscoa 

e proclame ao mundo inteiro que o Senhor         

     ressuscitou, 

oremos, irmãos. 
 

2 
 

Por todos os batizados nesta Páscoa, 

para que aspirem às coisas do alto 

e deem graças pelo seu novo nascimento, 

oremos, irmãos. 
 

3 
 

Pela humanidade inteira, 

para que acolha a Boa Nova e a aliança de amor 

que Deus lhe oferece em Cristo ressuscitado, 

oremos, irmãos. 
 

4 
 

Pelas famílias cristãs do mundo inteiro, 

para que o Cordeiro pascal, que é a nossa vida, 

as alimente com o seu Corpo e o seu Sangue, 

oremos, irmãos. 
 

5 
 

Pela nossa comunidade paroquial, 

para que cresça no amor a Jesus Cristo 

e mostre sempre a sua alegria e unidade, 

oremos, irmãos. 
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Antífona da comunhão 
 

1 Cor 5, 7-8 
 

Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi imolado: celebremos a 

festa com o pão ázimo da pureza e da verdade. Aleluia. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Em cada eucaristia dominical, o primeiro dia da 

semana, a comunidade cristã torna presente e atual o 

mistério pascal de Jesus, a Sua paixão, morte e 

ressurreição, até que Ele venha. Na comunhão do 

Corpo de Cristo temos oportunidade de receber o 

Cordeiro Imolado, aquele que tira o pecado do mundo, e 

que deu a vida por nós. Jesus é o Cordeiro oferecido 

por todos nós, e que agora se dá no Seu Corpo e no 

Seu Sangue.  

Comunguemos com a serena alegria pascal. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

Este dia de Páscoa é o primeiro dia dos cinquenta 

dias que constituem o Tempo Pascal. É tempo de 

celebrar Aquela vida que venceu a morte e que agora se 

oferece a todos. É tempo de colocar pés a caminho, e 

com grande alegria e paixão, anunciar a passagem do 

Senhor das trevas da morte para a luz gloriosa da 

ressurreição; anunciar que o amor de Deus tudo vence; 

anunciar que o túmulo está vazio e que hoje esta 

missão é tua.  
 

 

 
 

 

 

Discípulos cheios de medo  

e de dúvidas 
 

As relações humanas são marcadas por momentos 

de encontro e desencontro. Assim também sucede com 

a fé cristã e exemplo disso é a morte de Jesus na cruz. 

Perante uma morte horrenda, injusta e cruel, “tudo está 

consumado”. É o fim. Os discípulos de Jesus 

“encontram-se desencontrados”. A morte deste homem 

é o fim das suas esperanças. Tudo o que viveram 

tornara-se numa ilusão e num total fracasso. Vivem uma 

catástrofe. Cheios de medo, pavor, dúvidas e 

incredulidade, refugiam-se. 

E agora? 

  

Viu e acreditou 

Agora, correm para o túmulo. 

Maria Madalena é a primeira que vai logo “de 

manhãzinha, ainda escuro” ao sepulcro. Caminha com 

passo apressado, mas com um coração pesaroso, cheio 

de desânimo e de desencanto, porque pensava que a 

morte do seu Senhor seria o ponto final d’Aquele que 

“passou fazendo o bem”. Vai até junto do túmulo e vê a 

grande pedra retirada e o sepulcro vazio. Corre 

novamente com passo apressado, mas com um coração 

cheio de esperança e de espectativa e dá a conhecer a 

Simão Pedro e ao discípulo amado. Todos correm, 

todos veem e todos acreditam que o Senhor Jesus não 

está ali. Ressuscitou. 

Os discípulos veem e acreditam que o Senhor 

ressuscitou. O corpo de Jesus não estava ali, pois só 

encontraram as ligaduras e o sudário. O Filho de Deus 

não ficou no sepulcro, porque não podia continuar 

prisioneiro da morte. O túmulo não poderia encerrar 

Aquele que é a fonte da vida. Acreditar que Jesus 

ressuscitou é reconhecer que o mal e a morte, o ódio e 

o pecado, a desgraça e a vingança, não têm a última 

palavra, pois o amor de Deus é mais forte que a morte. 

O Pai mostra que uma vida como a de Jesus não se 

pode perder, nem a dele nem a nossa. Resta-nos viver 

nesta espectativa: o amor de Deus é mais forte que a 

nossa fragilidade e Cristo é a nossa vida e nos convida 

a viver na Sua graça. 

Anunciar o túmulo vazio 

É no túmulo que Maria Madalena, os discípulos 

(Pedro e o discípulo amado) e tantas outras pessoas 

(nós incluídos) encontrarão respostas. O túmulo deixará 

de ser sinal e sinónimo de sofrimento, de luto e de dor. 

É um novo espaço. É o espaço para a gestação da nova 

vida, dos novos discípulos de Jesus. O desafio torna-se 

claro: é preciso anunciar o túmulo vazio, anunciar a 

vitória da vida sobre a morte. O túmulo vazio é 

oportunidade para anunciar que após o inverno das 

nossas vidas virá sempre a primavera. A ressurreição 

de Jesus produz sempre rebentos de esperança por 

toda a parte e, ainda que os cortem, eles voltam a 

despontar, porque a ressurreição contém uma força de 

vida, uma força sem igual, que penetra este mundo e o 

outro. 

Anunciar o túmulo vazio é a missão da Igreja, de 

cada discípulo missionário. Este anúncio diz respeito a 

todos e toca a cada um. Quem acredita deve correr, 

como Maria Madalena e os discípulos, a anunciar com 

grande alegria que Cristo vive para sempre. 

Este é o dia que o Senhor fez: exultemos e 

anunciemos com alegria! 
 

 

Cristo ressuscitou: 

Aleluia! Aleluia! 
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Acreditar no Ressuscitado 
 

No Evangelho de São João, neste dia de Páscoa, a 

Ressurreição de Jesus é vista por três olhares 

diferentes:  o olhar da mulher a quem o amor faz 

madrugar, a do discípulo amigo a quem a amizade faz 

correr e antecipar-se ao companheiro, e a de Pedro, a 

quem a sua autoridade lhe permite entrar em primeiro 

lugar no sepulcro. 

Do discípulo amigo diz-se que «viu e acreditou». De 

Pedro não se diz nada. De Maria Madalena, que 

chorava (Jo 20, 11). 

Os caminhos da fé são muito diferentes. Cada qual 

tem o seu próprio caminho e recebe de forma diversa o 

dom da fé. Ao discípulo amigo de Jesus, bastou-lhe ver 

o sepulcro para acreditar. O tipo de cristão – 

representado por Pedro – entra no sepulcro vazio e 

ainda que recolha dados e testemunhos, não se diz que 

acreditou.  A sua fé manifestar-se-á noutro momento.  

Os cristãos não têm marcado um caminho de fé 

idêntico. Deus manifesta-nos a fé em Jesus, morto e 

ressuscitado, de muitas formas. O importante é saber-       

-nos unidos para cuidar e respeitar essa vida nova que 

Deus nos oferece na ressurreição de Jesus. 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 

As mulheres acorreram ao sepulcro 
 

O preceito de não trabalhar ao sábado não proibia o 

embalsamento, mas não era possível a compra de 

unguentos. Assim, logo que terminou o sábado as 

mulheres compraram os seus unguentos e foram ao 

sepulcro ao raiar da madrugada do primeiro dia da 

semana. Iam vestidas de luto, descalças e com um 

amplo véu, segundo a tradição judaica. O luto não 

consistia em roupas negras, senão num vestido de tela 

áspera.  

Estavam preocupadas em saber como fariam rodar a 

pedra da entrada que era circular, de 1,25 m de 

diâmetro e 30 cm de grossura, aproximadamente. 
 

 

 
 

 

 

Doze Adágios populares 
 

 

   1  . 
 

O pão: pela cor, 

 e o vinho: pelo sabor. 

 

   2 . 
 

Pão afatiado, 

 não enfarta rapaz esfaimado.  
 

   3  . 
 

Quando não há pão, 

 come-se broa. 
 

   4  . 
 

Para boa fome, 

 não há mau pão. 
 

   5  . 
 

Bom é o pão, 

 com dois pedaços. 
 

   6  . 
 

Dos cheiros o pão,  

e dos sabores o sal. 
 

.   7     . 
 

Arroz bem guisado, 

mas bem repousado. 
 

.   8     . 
 

Arroz para a música, 

bacalhau para o pregador. 
 

.   9     . 
 

De papas e arroz, 

o pegado é o melhor. 
 

.   10   . 
 

Quem vê o funcho e não o come, 

é o diabo, não é “home”.  
 

.   11     . 
 

A missa e o pimento, 

“são fraco” alimento. 
 

.   12     . 
 
 

Feijão é, 

o esteio da casa. 
 
 

 
 

 

 

As três principais Religiões  
 

 CRISTIANISMO 

 
– É a religião de Cristo, que se apoia na Bíblia, mais 

exatamente no Novo Testamento; 

– Pregada imediatamente depois da Ascensão de 

Jesus ao Céu e do “Pentecostes” pelos apóstolos e  
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discípulos que receberam então o Espírito Santo; 

– Os cristãos “Católicos” resumem a sua crença no 

“Credo” que exprime a crença na Santíssima Trindade e 

a fé nos mistérios de Cristo (Incarnação «Natal» e 

Ressurreição «Páscoa»). 

– De resto, porque somos cristãos, conhecemos 

ainda muito mais sobre o Cristianismo. 

 

 JUDAÍSMO 

 
– O “Judaísmo” é a religião atual dos Hebreus (dos 

judeus) que receberam o seu ensinamento do próprio 

Deus por intermédio de Moisés; 

– Este povo, apesar de disperso (espalhado por todo 

o mundo), forma uma civilização, uma comunidade 

histórica, linguística e literária;  

 – Este povo, tem a consciência de um destino 

comum e diz-se o “Povo eleito de Deus”; 

– Este povo, descendente de Abraão, de Isaac e de 

Jacob, são os israelitas que regressaram do Egipto à 

“Terra Prometida” (à Palestina); 

– Demoraram 40 anos a atravessar o deserto, 

guiados por Moisés, seu chefe, que recebeu as “Tábuas  

da Lei” no Monte Sinai, no decorrer desta travessia e 

com as quais organizou o “judaísmo”; 

– Esta religião (Judaísmo) estava já expressa, desde 

Abraão, num ideal monoteísta (um único Deus)  e  na  

crença de um Deus justo, bom e providencial que fez a 

aliança com o seu povo; 

 – Instalados na Palestina, a terra de Canaã, os 

Hebreus (Israelitas ou Judeus) tomaram consciência da 

sua personalidade. Então escolheram um rei, 

construíram o seu Templo (o equivalente a uma igreja 

ou a uma catedral), organizaram o seu culto, a sua 

casta sacerdotal, o seu calendário litúrgico e as suas 

festas conforme os ensinamentos de Moisés; 

– A sua vida moral e social era marcada pela 

instituição única no seu “templo” e do “sabbat” (Sábado). 

Jerusalém tornou-se o grande centro religioso.  

– “Javé” é o nome de Deus. A “Torah” é o Livro 

equivalente à Bíblia. Os “Rabinos” são o equivalente aos 

padres. A esperança messiânica deste Povo, continua 

viva. Não reconhecem Jesus como Messias e esperam 

ainda a sua chegada à terra.  

 

ISLAMISMO 

 

– O nome “Islamismo” é uma Palavra árabe que 

significa “resignação”, “renúncia”, “abandono a Deus”; 

– É uma Religião fundada por “Maomé”, cujos fiéis 

são os “muçulmanos” (que é uma palavra árabe que 

significa “submisso”, “crente”);  

– O dogma “imã”, ou “fé”, compreende 

essencialmente a crença em “Alá”, Deus único, incriado 

e criador e também a crença em “Maomé”; 

– “Maomé”, o enviado de “Alá”, deu a conhecer a 

religião através do livro sagrado chamado “Alcorão” 

(equivalente à Bíblia), fonte inspirada de todos os 

conhecimentos divinos e humanos; 

 – A doutrina contém estes cinco pilares: a “profissão 

de xfé” ou “chachada”:  

1 – Não há outro Deus senão “Alá”, e “Maomé” (que 

significa “enviado por Deus”), é o seu Profeta. 

2 – A “oração canónica” que é um ritual, feito cinco 

vezes por dia, em hora fixa, virado para Meca (cidade 

santa dos muçulmanos) e que consiste na recitação de 

fórmulas que todo o muçulmano aprende desde a sua 

infância. A sexta-feira é o dia santo dos muçulmanos. 

Devem ir à “Mesquita” (o equivalente a uma igreja) 

assistir à oração dirigida pelo “imã” (equivalente ao 

padre) e escutar o sermão. 

3 – O jejum de 29 dias que comemora o mês do 

“Ramadão” no decurso do qual foi revelado o “Alcorão”. 

Durante este tempo, é imposto ao crente, a abstinência 

total de alimentação, de fumar, de ato sexual, desde o 

nascer ao pôr do Sol. 

4 – A “esmola”, inicialmente um ato caritativo e 

voluntário, tornou-se um “dízimo legal”, uma espécie de 

taxa em favor dos pobres.  

5 – A “peregrinação a Meca” (cidade santa dos 

muçulmanos) que todo o muçulmano deve cumprir pelo 

menos uma vez na vida. 

– Há ainda outros pontos essenciais da doutrina que 

se podem acrescentar: 

1 – A “guerra santa” contra o infiel em que o crente 

que combate está seguro de ir para o paraíso de Alá se 

morrer em combate. 

2 – O Islão afirma o “monoteísmo” (quer dizer, um só 

Deus), rejeita a Santíssima Trindade, mas admite a 

veneração (não a adoração) de Jesus como profeta e 

também de sua mãe, a Virgem Maria de quem fala no 

Alcorão (Livro Sagrado). Admite também a crença nos 

Anjos.  

3 – A crença na vida futura, admite um julgamento 

dos mortos, com os suplícios de um inferno com sete 

regiões, e de um Paraíso de múltiplas delícias e alegrias 

(mas só para os homens). 

– O Islamismo acredita em quatro grandes profetas, 

que consideram auxiliares de Deus na terra: Abrão, 

Moisés, Jesus e Maomé. 

– O Alcorão dá uma certa maneira de viver, molda a 

alma muçulmana, criando uma solidariedade de 

costumes e de crenças, que afirmam a profunda 

unidade do Islão. 
 

 

 

Se ressuscitastes com Cristo,  

aspirai às coisas do alto 

onde está Cristo, sentado à direita de Deus. 

Afeiçoai-vos às coisas do alto  

e não às da terra.  
 

(Col 3, 1-2) 
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Descomplica (124) 
 

Transforma a tua vida 
 

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

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, Persistir, Agradecer,  
AVANÇAR e Descomplicar. 

 

Décimo verbo: “Avançar” 

 

A qualquer momento estamos a tempo de parar, 

respirar, ganhar fôlego e dar um passo no sentido de 

sermos a pessoa que gostamos de ser. E este não é um 

exercício de egoísmo, mas de amor-próprio. 

Absolutamente fundamental para quem busca a 

geometria simples da felicidade.  

Às vezes chegamos mais rápido aonde queremos ir, 

indo mais devagar. E quando a vida nos obriga a 

abrandar, o melhor é não acelerar.  

Confiar. Aproveitar os dias parados para recuperar 

fôlego. 

E confiar mais. Aproveitar os passos atrás para 

ganhar balanço. E dar o salto. 
 

– Às vezes chegamos mais rápido aonde 

queremos ir, indo mais devagar. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 

Senhor, 

Que a minha garganta seja como trombeta 

que anuncia um dia de festa. 
 

Que a minha voz não se canse de proclamar  

que Tu és o Deus da Vida. 
 

Que as minhas mãos se levantem e aplaudam  

porque Tu venceste a dor e a morte. 
 

Obrigado, Senhor,  

porque não ficaste na cruz. 
 

Obrigado, Senhor,  

porque posso sentir-Te vivo. 
 

Obrigado por desenhar um sorriso no meu coração. 
 

Obrigado, Senhor, porque ressuscitas’Te.! 
 

 

 

Cristo ressuscitou: 
Aleluia! Aleluia! 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana estão de Parabéns pelo seu 

aniversário natalício, dois Leitores, da paróquia de Eiriz:  

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– RITA MEIRELES, na próxima Quarta-feira, dia 20 de 

abril  
 

– EDUARDO MEIRELES, na próxima Sexta-feira, dia 

22 de abril. 
 

O Jornal do Leitor vem desejar-lhes muitas 

felicidades.  

Parabéns Rita e Eduardo Meireles.! 
 

 

  
 

 

 

H u m o r 

 
Aparição 
 

– Por que é que Jesus, ao ressuscitar, apareceu 

primeiramente às mulheres? 

– Para que a notícia se espalhasse mais depressa. 

 

Campistas 
 

Dois campistas, à noite, entram na tenda para 

dormir. 

– Apaga a luz – diz o primeiro – a luz atrai os 

mosquitos! 

Alguns segundos depois, ao ver dois pirilampos, ele 

diz: 

– Bolas! Eles têm lanternas! 

 

Sogra 
 

– Rui, que grande embrulho levas aí! 

– São duas melancias, porque a minha sogra disse 

que daria metade da vida por uma melancia. É por isso 

que lhe levo duas! 

 

Trovoada 
 

Entre marido e mulher: 

– Emília, ouviste a trovoada desta noite? 

– Não, não ouvi, Ricardo. 

– Foi terrível. 

– Então por que não me acordaste, Ricardo? Bem 

sabes que não posso dormir quando há trovoadas! 
 

 

 

Prefiro que as pessoas perguntem  

porque não há uma estátua minha,  

do que porque há.  
 

(Catão) 
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Escala de Leitores e MEC 
 

 

ESCALA DE LEITORES E MEC  

17-04-2022 

Domingo de Páscoa  

da Ressurreição do Senhor 
 

 

   C A R V A L H O S A .   
 

LEITORES 
 

 

F U N Ç Ã O  

M  I  S  S  A 
 

Missa da Manhã  

(Envio das Cruzes) 
  

Celebração da Tarde 

(Recolher das Cruzes) 

 

Avisos Jorge Moreira Armanda Nunes 

1.ª Leitura Maria Guiomar Manuela Mont.º 

2.ª Leitura Martinho Matos Paula Carvalho 

Oração Univ. Jorge Moreira Armanda Nunes 
 

 

   C A R V A L H O S A .   
 

M. E. C. 
 

 

P O S I Ç Ã O 

M  I  S  S  A 

 

Missa da Manhã  

(Envio das Cruzes) 
  

Celebração da Tarde 

(Recolher das Cruzes) 

 

Local - 1 Glória Martins Toni Moreira 

Local - 2 Maria Guiomar Alzira Nunes 

Local - 3 Martinho Matos Maria José 

Local - 4 Jorge Moreira Manuel Leão 

Local - 5 Sr. Diácono Sr. Diáconoi 
 

 

 

E I R I Z   
 

  LEITORES .  
 

 
 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Do Dia 
 

1.ª Leitura 
A nomear na reunião de preparação 

para a Semana Santa. 
2.ª Leitura 

Oraç. Univ. 
 

 

 

E I R I Z   
 

  M.E.C. .  
 

 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.º MEC Chamar-se-ão vários ministros, 

consoante presença  

e necessidade de utilizar. 

2.º MEC 

3.º MEC 
 

 

 

Entrou também o outro discípulo que chegara 

primeiro ao sepulcro: viu e acreditou.  

Na verdade, ainda não tinham entendido a 

Escritura, segundo a qual Jesus devia 

ressuscitar dos mortos.  
 

(Jo 20, 8-9) 
 

 

 
 

 

 

Ucrânia –  Rússia 
 

 
 
 

 

“O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo 

deitar-se-á ao lado do cabrito; o novilho e o leão 

pastarão juntos e a vaca pastará com o urso; não 

haverá mais dano nem destruição.” 

Esta metáfora de Isaías (Is 11, 6-10), quando 

começará a dar sinal positivo entre estes dois 

países (e na Europa)?” 
 

 

 

 

 

UCRÂNIA 
 

 

 
RÚSSIA 

 

 

  

 
 
 

 
 

 

A Fechar 
 
 

São precisas duas pessoas para  

descobrir a verdade. Uma que a revele  

e outra que a compreenda. 
 

(Gibran Kalil) 
 

 

 

Jornal concluído em 8 de abril. 
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