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III DOMINGO DA PÁSCOA 

 

 
 

 

III Domingo da Páscoa 
 
A Sabedoria infinita do nosso Deus planeou que a fé 

nas verdades eternas fosse transmitida por uma espécie 

de “contágio” espiritual que dá pelo nome de 

testemunho. Cada cristão recebe, com o Batismo, a 

vocação de testemunha da Verdade e do Amor de 

Cristo Ressuscitado. 

Neste III Domingo da Páscoa, toda a Liturgia faz 

soar aos nossos ouvidos a promessa de Jesus: «Vós 

sereis minhas testemunhas até aos confins da terra.» 

Acolhamos com alegria este chamamento do Divino 

Mestre e disponibilizemo-nos para o cumprirmos com o 

amor e entusiasmo dos nossos primeiros irmãos na fé. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Salmo 65, 1-2 
 

Aclamai a Deus, terra inteira,  

cantai a glória do seu nome,  

celebrai os seus louvores. Aleluia. 
  

 

 
 

 

 

Introdução 
 

Na comunidade cristã elaboramos programas 

pastorais ambiciosos, na família aplicamos as técnicas 

psicológicas mais atuais para melhor educar os filhos, 

empenhamo-nos, fazemos projetos, e, no entanto – 

sabemo-lo – até mesmo os esforços mais louváveis nem 

sempre são coroados de êxito. O filho inscrito, com 

tantos sacrifícios, na escola católica mais renomada, no 

curso de inglês, de natação, de música, educado 

segundo os cânones religiosos tradicionais, um dia 

desilude todas as expectativas, diz não ter ideais e 

pensa apenas em divertir-se. Porquê? 

É algo de semelhante ao que aconteceu a sete 

discípulos que, depois da Páscoa, foram pescar: eram 

pessoas preparadas, inteligentes, disponíveis, 

trabalharam durante toda a noite, mas não obtiveram 

nada. Quantos esforços em vão: agiram no escuro, sem 

a luz da palavra do Ressuscitado. 

      Às vezes esta palavra parece dar orientações 

absurdas, distantes de qualquer lógica, contrárias ao 

bom senso: construir um mundo de paz sem o uso da 

violência, dar a outra face, amar o inimigo, recusar a 

competição, tornar-se pobre... são sugestões tão 

absurdas quanto a de lançar as redes em pleno dia. 

Mas a escolha está entre confiar e obter um resultado e 
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 afanar-se sem concluir nada. Tanto afã (tanto trabalho) 

para nada! 

Na verdade, sem ti, Senhor, sem a tua palavra, não 

podemos fazer nada. 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
At 5, 27b-32.40b-41 

 

  

MONIÇÃO: 
 

O texto dos Atos dos Apóstolos que vai ser proclamado dá 

testemunho da coragem de São Pedro que, no meio da 

perseguição, proclama corajosamente a salvação em Jesus 

Cristo. 

Demos também testemunho humilde e corajoso de 

fazermos parte da única Igreja de Jesus Cristo. 

 

 

LEITURA: 

 
 
 
 

 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 
 

Naqueles dias, 27bo sumo sacerdote falou 

aos Apóstolos, dizendo: 28«Já vos proibimos 

formalmente de ensinar em nome de Jesus; e 

vós encheis Jerusalém com a vossa doutrina e 

quereis fazer recair sobre nós o sangue desse 

homem». 29Pedro e os Apóstolos responderam: 

«Deve obedecer-se antes a Deus que aos 

homens. 30O Deus dos nossos pais ressuscitou 

Jesus, a quem vós destes a morte, 

suspendendo-O no madeiro. 31Deus exaltou-O 

pelo seu poder, como Chefe e Salvador, a fim 

de conceder a Israel o arrependimento e o 

perdão dos pecados. 32E nós somos 

testemunhas destes factos, nós e o Espírito 

Santo que Deus tem concedido àqueles que 

Lhe obedecem». Então os judeus mandaram 

açoitar os Apóstolos, 40bintimando-os a não 

falarem no nome de Jesus, e depois soltaram-   

-nos. 41Os Apóstolos saíram da presença do 

Sinédrio cheios de alegria, por terem merecido 

serem ultrajados por causa do nome de Jesus. 
 

Palavra do Senhor 
 

 

 

 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 
 
 
 

 

Esta Leitura é muito bonita de se ler, se for bem preparada 

para ser bem proclamada. Não será difícil se, repetimos, a 

preparares, ensaiares, exercitares. Procura entendê-la 

primeiro, para a conseguir fazer bem.  

 Respeita a voz do “Narrador”, a do “1.º Personagem” 

(sumo Sacerdote) e a do “2.º Personagem” (Pedro). Respeita 

também a pontuação do texto e lê devagar. 

Cuida das palavras: formalmente / obedecer-se / açoitar / 

intimando-os / ultrajados / ou outras. 
 
 

 

 

 
 
 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 
A leitura, por motivo de brevidade, omite a sensata 

intervenção de Gamaliel que livra os Apóstolos de virem 

a ser mortos (vv. 34-39). 

v. 41 – «Saíram cheios de alegria». 

 Assim mostravam como sofrer por Jesus era uma 

dita e uma glória (cf. Mt 5, 10-12; Lc 6, 22-23); agora, o 

seu seguimento de Cristo era mais perfeito, e mais 

completa a sua colaboração na obra da Redenção 

(cf. Col 1, 24). 

«Por causa do Nome». 

A nossa tradução acrescentou: «de Jesus»: o Nome 

por excelência era o nome divino – Yahwéh –, que os 

Judeus evitavam pronunciar, por motivo de máxima 

reverência. Referir-se a Jesus desta maneira é 

identificá-lo com o Nome por antonomásia, isto é, com o 

próprio ser divino; não é em vão que na composição da 

palavra hebraica correspondente ao nome de Jesus 

entra uma abreviatura de Yahwéh. 
 

 

 
 

 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 29 (30), 2.4-6.11-12a.13b  

(R. 2a ou Aleluia) 
 
 

MONIÇÃO: 
 

O Salmo responsorial foi composto para dar glória e 

agradecer ao Senhor pela salvação concedida. 

Em cada momento da vida podemos cantar este salmo, 

porque o mesmo Senhor está continuamente a libertar-nos das 

armadilhas de morte que o Inimigo estende diante dos nossos 

passos. 
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REFRÃO: 

 

EU VOS LOUVAREI, SENHOR,  

PORQUE ME SALVASTES. 

  

     OU: 

         

ALELUIA. 

 

SALMO: 

 

Eu Vos glorifico, Senhor, porque me salvastes 

e não deixastes que de mim se regozijassem os 

inimigos. 

Tirastes a minha alma da mansão dos mortos, 

vivificastes-me para não descer à cova. 
  

Cantai salmos ao Senhor, vós os seus fiéis, 

e dai graças ao seu nome santo. 

A sua ira dura apenas um momento 

e a sua benevolência a vida inteira. 

Ao cair da noite vêm as lágrimas 

e ao amanhecer volta a alegria. 
  

Ouvi, Senhor, e tende compaixão de mim, 

Senhor, sede Vós o meu auxílio. 

Vós convertestes em júbilo o meu pranto: 

Senhor meu Deus, eu Vos louvarei eternamente. 
 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
Ap 5, 11-14 

 

 

MONIÇÃO: 
 

São João Evangelista narra-nos uma visão na qual 

contemplou a glória de Cristo Ressuscitado. Toda a Corte 

Celeste cantava a uma só voz: «Digno é o Cordeiro que foi 

imolado de receber o poder e a riqueza» 

 

 

LEITURA: 
 

 
 
 

 

Leitura do Livro do Apocalipse 
 

Eu, João, na visão que tive, 11ouvi a voz de 

muitos Anjos, que estavam em volta do trono, 

dos Seres Vivos e dos Anciãos. Eram miríades 

de miríades e milhares de milhares, 12que 

diziam em alta voz: «Digno é o Cordeiro que foi 

imolado de receber o poder e a riqueza, a 

sabedoria e a força, a honra, a glória e o 

louvor». 13E ouvi todas as criaturas que há no 

céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e o 

universo inteiro, exclamarem: «Àquele que está 

sentado no trono e ao Cordeiro o louvor e a 

honra, a glória e o poder pelos séculos dos 

séculos». 14Os quatro Seres Vivos diziam: 

«Ámen!»; e os Anciãos prostraram-se em 

adoração. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

  
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 
 
 

 

Esta Leitura, não é difícil de ler. É bem mais difícil de 

proclamar. Lembra-te que estás a ler o Apocalipse. Fá-lo, lendo 

devagar. E respeita a pontuação do texto. 

Cuida das palavras: Apocalipse / Anciãos / miríades de 

miríades / imolado / Àquele que está sentado… (nota para o 

acento na palavra “Àquele”) / prostraram-se / ou outras.  
 
 

 

 

  
 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 

A leitura é extraída da visão introdutória do 

Apocalipse, em que o autor, arrebatado ao Céu, 

contempla a Deus no seu trono glorioso – com uma 

imponente guarda de honra – (v. 11), donde dirige os 

destinos do cosmos e da Igreja, os quais constituem um 

mistério insondável, simbolizado no livro fechado 

com sete selos, que só o Cordeiro tem o poder de abrir.     

O trecho da leitura contém a aclamação vitoriosa ao 

Cordeiro, posto no mesmo nível de Deus: os sete 

atributos – «o poder e a riqueza, a sabedoria e a força, a 

honra, a glória e o louvor» (v. 12) – são a manifestação 

de que o Cordeiro possui em plenitude a natureza 

divina. A grandiosidade desta aclamação foi genial-

mente posta em música no sublime coro final do 

Messias de Händel. 

v. 14 – «Os (quatro) Seres Vivos e os (vinte  

e quatro) Anciãos». 

Cf. Ap 4,4.6. Trata-se de figuras, ou símbolos, 

deveras misteriosos: serão seres humanos, ou antes 

seres angélicos de especial categoria e significado? Se 

se entenderem os Quatro Viventes como 4 Anjos 

encarregados do governo do Universo, com referência 

aos 4 pontos cardeais e aos quatro elementos da 

Natureza (terra, fogo, água e ar), e os 24 Anciãos como 

Anjos que representam quer as 24 classes sacerdotais  
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(cf. 1 Crón 24, 7-18), quer os fiéis em geral (a «Igreja 

Universal», segundo Santo Agostinho), então este texto 

atinge uma grandiosidade empolgante, uma verdadeira 

apoteose universal em que se unem, num coro 

retumbante, a Liturgia do Céu e a Liturgia da Terra para 

uma aclamação universal «Àquele que está sentado no 

trono», isto é, «ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo» 

(Santo Agostinho) «e ao Cordeiro», isto é, à 

Humanidade Santíssima de Cristo Redentor glorioso. 

Deste modo, ao coro celeste de incontáveis vozes 

dos Anjos (vv. 11-12) responde o coro do Universo, 

todas as criaturas que há no Céu, na Terra, no Xeol e 

no Mar (v. 13).  

Este louvor e adoração, que partiu dos Anjos, depois 

de encontrar eco na Humanidade resgatada e de 

repercutir em todo o Cosmos, volta a ser recapitulado 

pelos representantes dos Anjos e dos homens e de toda 

a Criação: os quatro Seres Vivos e os 24 Anciãos (v.14).  
 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

x x x x x 
 

 

MONIÇÃO: 
 

Para nós que acreditamos na Ressurreição gloriosa de 

Jesus, a proclamação desta verdade de fé enche-nos de 

alegria. 

Juntemos, pois, as nossas vozes festivas, para aclamar o 

Evangelho que a vai proclamar para todos nós. 

 

 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 

Ressuscitou Jesus Cristo, que criou o universo 

e Se compadeceu do género humano. 
 

 

 

Jesus perguntou a Simão Pedro: «Simão, filho de João, tu 

amas-Me mais do que estes?» Ele respondeu-Lhe:  

«Sim, Senhor, Tu sabes que Te amo».  

Disse-lhe Jesus: «Apascenta os meus cordeiros».   

Voltou a perguntar-lhe segunda vez:  

«Simão, filho de João, tu amas-Me?» Ele respondeu-Lhe: 

«Sim, Senhor, Tu sabes que Te amo».  

Disse-lhe Jesus: «Apascenta as minhas ovelhas».  

Perguntou-lhe pela terceira vez: «Simão, filho de João, tu 

amas-Me?». Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter 

perguntado pela terceira vez se O amava e respondeu-Lhe: 

«Senhor, Tu sabes tudo, bem sabes que Te amo».  

Disse-lhe Jesus: «Apascenta as minhas ovelhas. 
  

(Jo 21, 15-17) 

 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Forma longa:  Jo 21, 1-19 
Forma breve:  Jo 21, 1 -14 

 

 

EVANGELHO: 

 

 
 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

Naquele tempo, 1Jesus manifestou-Se outra 

vez aos seus discípulos, junto do mar de 

Tiberíades. Manifestou-Se deste modo:  
2Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, 

chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da 

Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois 

discípulos de Jesus. 3Disse-lhes Simão Pedro: 

«Vou pescar». Eles responderam-lhe: «Nós 

vamos contigo». Saíram de casa e subiram 

para o barco, mas naquela noite não 

apanharam nada. 4Ao romper da manhã, Jesus 

apresentou-Se na margem, mas os discípulos 

não sabiam que era Ele. 5Disse-lhes Jesus: 

«Rapazes, tendes alguma coisa de comer?» 

Eles responderam: «Não». 6Disse-lhes Jesus: 

«Lançai a rede para a direita do barco e 

encontrareis». Eles lançaram a rede e já mal a 

podiam arrastar por causa da abundância de 

peixes. 7O discípulo predileto de Jesus disse a 

Pedro: «É o Senhor». Simão Pedro, quando 

ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica 

que tinha tirado e lançou-se ao mar. 8Os outros 

discípulos, que estavam apenas a uns 

duzentos côvados da margem, vieram no 

barco, puxando a rede com os peixes. 9Quando 

saltaram em terra, viram brasas acesas com 

peixe em cima, e pão. 10Disse-lhes Jesus: 

«Trazei alguns dos peixes que apanhastes 

agora». 11Simão Pedro subiu ao barco e puxou 

a rede para terra, cheia de cento e cinquenta e 

três grandes peixes; e, apesar de serem tantos, 

não se rompeu a rede. 12Disse-lhes Jesus: 

«Vinde comer». Nenhum dos discípulos se 

atrevia a perguntar-Lhe: «Quem és Tu?», 

porque bem sabiam que era o Senhor. 13Jesus 

aproximou-Se, tomou o pão e deu-lho, fazendo 

o mesmo com os peixes. 14Esta foi a terceira 

vez que Jesus Se manifestou aos seus 

discípulos, depois de ter ressuscitado dos 

mortos. 



15Depois de comerem, Jesus perguntou a 

Simão Pedro: «Simão, filho de João, tu amas-    

-Me mais do que estes?» Ele respondeu-Lhe: 

«Sim, Senhor, Tu sabes que Te amo». Disse-lhe 

Jesus: «Apascenta os meus cordeiros».  
16Voltou a perguntar-lhe segunda vez: «Simão, 

filho de João, tu amas-Me?» Ele respondeu-       

-Lhe: «Sim, Senhor, Tu sabes que Te amo». 

Disse-lhe Jesus: «Apascenta as minhas 

ovelhas». 17Perguntou-lhe pela terceira vez: 

«Simão, filho de João, tu amas-Me?». Pedro 

entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado 

pela terceira vez se O amava e respondeu-Lhe: 

«Senhor, Tu sabes tudo, bem sabes que Te 

amo». Disse-lhe Jesus: «Apascenta as minhas 

ovelhas. 18Em verdade, em verdade te digo: 

Quando eras mais novo, tu mesmo te cingias e 

andavas por onde querias; mas quando fores 

mais velho, estenderás a mão e outro te cingirá 

e te levará para onde não queres». 19Jesus 

disse isto para indicar o género de morte com 

que Pedro havia de dar glória a Deus. Dito isto, 

acrescentou: «Segue-Me». 
 

Palavra da Salvação. 
 
 

 

 

  

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

v. 1-14 – Pesca milagrosa 

Esta pesca milagrosa tem um acentuado carácter 

simbólico, aludindo à missão da Igreja no mundo – 

Jesus na praia e os discípulos (pescadores de 

homens: cf. Mc 1, 17; Lc 5, 10) no meio do mar – com 

Pedro à sua frente (vv. 3.7.11). Ao acentuar que «não 

se rompeu a rede» (v. 11), em contraste com Lc 5, 6-7, 

parece que se alude à unidade da Igreja. A sua 

universalidade está aludida ao falar da abundância dos 

peixes (v. 6); e esta universalidade aparece reforçada se 

temos em conta que o número 153 pode ser um número 

simbólico de plenitude, ao corresponder a 17, isto é, 

10+7, dois números plenos (com efeito, o número 153 

obtém-se somando 1+2+3+4+5+... até 17). Também há 

quem veja em 153 um recurso à gematria (valor literal 

dos números), para aludir à Igreja como comunidade de 

amor (em hebraico: qahal hahaváh = 153). Também se 

pode ver na refeição e nos gestos de Jesus (v. 13) uma 

alusão à Eucaristia, pois é Ele quem oferece pão e 

peixes que eles não tinham pescado (v. 9; cf. Jo 6, 1-

13). 

v. 8 – «Duzentos côvados», 

“Duzentos côvados”, isto é, cerca de 90 metros. 

v. 15-18. – É fácil de ver na tripla confissão de amor 

uma reparação da sua tripla negação (Jo 18, 17.25-27). 

Mais ainda, na redação do texto grego, pode ver-se 

também um jogo de palavras muito expressivo, pois na 

1.ª e 2.ª pergunta Jesus interroga Pedro com um verbo 

de amor mais divino, profundo e intelectual –«amas-         

-Me?» (em grego, agapâs me), ao passo que Pedro 

responde com um verbo de simples afeição e amizade – 

«sou teu amigo» (em grego, filô se); à 3.ª vez, Jesus 

condescende com Pedro, usando este segundo verbo, e 

Pedro ficou triste por pensar que esta mudança de 

Jesus se devia à imperfeição do seu amor. Toda a 

Tradição católica viu neste encargo de pastorear todo o 

rebanho de Cristo – «cordeiros» e «ovelhas» –

 o ministério petrino, no cumprimento da promessa do 

primado (Mt 16, 17-19 e Lc 22, 31-32; cf. 1 Pe 5, 2.4 

e Concílio Vaticano II, LG 18). 

v. 18-19. – «Estenderás as mãos» 

É uma provável alusão à crucifixão de Pedro em 

Roma, na perseguição de Nero, em 64 ou 67, segundo 

a tradição documentada já por São Clemente, no século 

I, que também diz que Pedro, por humildade, pediu para 

ser crucificado de cabeça para baixo (cf. 2 Pe 1, 

14; Jo 13, 36). 
  

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 

 
 
 
 

1 
 

Pelo Papa Francisco a quem Jesus pede que O ame, 

pelas ovelhas e cordeiros que ele apascenta, 

e pelos bispos que com ele seguem a Cristo, 

oremos, irmãos. 
 

2 
 

Pelos que semeiam a Palavra e lançam as redes, 

pelos que obedecem antes a Deus do que aos homens  

e pelos que sofrem por fidelidade à sua fé, 

oremos, irmãos. 
 

3 
 

Pelos homens públicos, construtores da paz, 

pelos que têm poder e procuram servir bem 

e pelos povos que anseiam por mais pão, 

oremos, irmãos. 
 

4 
 

Pelos que estão presos por amarem a justiça, 

pelos que sofrem por dizer a verdade 

e pelos que são perseguidos  

por ensinarem em nome de Jesus, 

oremos, irmãos. 
 

5 
 

Pelos jovens que participam nesta assembleia, 

pelas crianças que vão receber o Pão da vida 

e pelos adultos a quem Jesus pede que O sigam, 

oremos, irmãos. 
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Antífona da comunhão 
 

cf. Jo 21,12-13 

Disse Jesus: Vinde comer.  

E tomando o pão, deu-o aos seus discípulos. Aleluia. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

À semelhança do que aconteceu nas margens do 

Lago da Galileia, Jesus vai também servir-nos uma 

refeição, não com peixe assado e pão, mas com o Seu 

Corpo, Sangue, Alma e Divindade, tão real e glorioso 

como está no Céu neste momento. 

Adoremos o Senhor Rei do Universo que vem ao 

nosso coração e agradeçamos-Lhe esta divina 

liberalidade. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 
Testemunhemos Cristo Ressuscitado durante esta 

semana, pela nossa alegria, amizade profunda aos 

irmãos e ajuda fraterna onde nos for possível. 
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 
 
Dia 02 — S. Atanásio (Bispo e Doutor da Igreja). 

Dia 03 — S. Filipe e S. Tiago (Apóstolos). 
 

 

 
 

 

 

Testemunhas de Jesus Cristo 
  

A oposição das pessoas à fé. 

«Naqueles dias, o sumo sacerdote falou aos 

Apóstolos, dizendo: “Já vos proibimos formalmente de 

ensinar em nome de Jesus; e vós encheis Jerusalém 

com a vossa doutrina e quereis fazer recair sobre nós o 

sangue desse homem”.» 
 

Cheios de inveja pela popularidade dos apóstolos e 

pelo carinho e admiração que o povo lhes devotava, os 

chefes religiosos de Israel queriam proibir os Apóstolos 

de anunciarem a salvação em Jesus Cristo e, como eles 

não obedeceram a esta proibição, meteram-nos na 

cadeia do Templo de Jerusalém. 

Mas o Anjo do Senhor veio de noite abrir-lhes as 

portas da prisão e mandou-os pregar novamente, 

anunciando a salvação em Jesus Cristo. 

Quando, de manhã, chegaram os guardas para os 

levarem, a fim de serem julgados e condenados, 

encontraram a cadeia vazia. Entretanto, alguém veio 

informá-los de que os Apóstolos estavam, de novo a 

pregar no Templo. 

Trouxeram-nos pacificamente, porque tinham medo 

que o povo se revoltasse contra eles e disseram-lhes: 

«Já vos proibimos formalmente de ensinar em nome de 

Jesus; e vós encheis Jerusalém com a vossa doutrina e 

quereis fazer recair sobre nós o sangue desse homem.» 

Hoje, como naquele tempo, encontramos também 

oposição a que Jesus Cristo seja anunciado com a Sua 

doutrina e exigências na vida, na terra em que vivemos. 

Esta oposição manifesta-se de muitos modos. 

 Oposição pelas leis. 

As boas notícias da Igreja são, na maior parte, 

omitidas ou deformadas nos MCS — Meios de 

Comunicação Social. 

Leis contra a Lei de Deus 

 Promulgam-se leis civis propositadamente opostas 

à lei de Deus: a união de pessoas do mesmo sexo; o 

divórcio; o aborto... a Eutanásia — que permite matar as 

pessoas doentes ou idosas. São os mesmos que gritam 

hipocritamente contra a pena de morte, mas, ao mesmo 

tempo, programam a morte dos que não sabem ou não 

se podem defender. 

Ocultam-se os sinais sagrados 

 Retiram-se os sinais sagrados da vida pública. As 

igrejas ficam encobertas no meio de grandes edifícios; 

os crucifixos são retirados dos edifícios públicos, que 

são de todos nós. 

A pretexto da liberdade religiosa, proíbe-se falar de 

Deus aos doentes e às crianças, a não ser que o próprio 

o peça. Atenção aos hospitais: se não pedirem a 

presença do capelão, ele não irá visitar os doentes. 

Quase nos gritam: é proibido viver como cristãos. E 

isto não acontece apenas em alguns países, mas 

também naqueles de longa tradição cristã. Há “leis 

fraturantes” e agressões à moral. 

Porquê? Quem vive a sério as exigências da fé 

incomoda, porque, mesmo em silêncio, lança um 

desafio constante aos que vivem afastados de Deus. 

Fortaleza cristã 

 «Pedro e os Apóstolos responderam: “Deve 

obedecer-se antes a Deus que aos homens. O Deus 

dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós destes a 

morte, suspendendo-O no madeiro. Deus exaltou-O pelo 

seu poder, como Chefe e Salvador, a fim de conceder a 

Israel o arrependimento e o perdão dos pecados.”» 
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A coragem de Pedro deixou desconcertados os 

chefes religiosos de Jerusalém, porque estavam à 

espera de os verem ceder ao medo e acabar com o 

anúncio da salvação em Jesus Cristo. 

O Espírito Santo suscitou neles a virtude da 

fortaleza, uma virtude necessária a todo o cristão, para 

viver a sua fé. 

A virtude da fortaleza 

 Não se trata do uso da força física ou da violência. 

É uma das virtudes cardeais, que nos leva a duas 

atitudes por amor de Deus, muito importantes: 

— Aguentar a pé firme, por amor de Deus e 

fidelidade à nossa fé, diante de quem nos quer fazer 

recuar. Foi isto mesmo o que fizeram os Apóstolos. 

Foram corajosos e não cederam à proibição que lhes 

queriam fazer. 

— Empreender coisas difíceis por amor de Jesus 

Cristo. Estão neste grupo os missionários de todos os 

tempos, os que se dedicam às obras de misericórdia, 

socorrendo doentes, mesmo quando sentem 

humanamente repugnância em fazê-lo. 

Dão testemunho desta fortaleza na primeira forma 

os mártires de todos os tempos, aceitando os tormentos 

e a morte para permanecerem fiéis a Jesus Cristo. 

Precisamos desta virtude para não termos vergonha 

nem receio de viver as exigências da nossa fé em 

qualquer ambiente. 

O respeito humano 

 Quando uma pessoa, por um falso temor, finge que 

não é cristã, deixando de fazer ou dizer o que deve, 

cede à tentação de cobardia, do respeito humano. 

Nos nossos dias, as pessoas cedem ao respeito 

humano nas conversas, quando se atacam verdades de 

fé e ficam mudos e até sorridentes; quando sentem 

vergonha de se benzerem e rezarem antes e depois das 

refeições; quando deixam de ajoelhar, em atitude de 

adoração, diante do Santíssimo Sacramento, de rezar, 

quando é o momento de o fazer, etc. 

O valor divino do humano 

 Os nossos tempos estão a pedir cristãos valentes 

que, sem fanatismos, testemunham a alegria de serem 

cristãos, de viverem todas as exigências da nossa fé. 

Sofrer por Cristo 

 «Então os judeus mandaram açoitar os Apóstolos, 

intimando-os a não falarem no nome de Jesus, e depois 

soltaram-nos. Os Apóstolos saíram da presença do 

Sinédrio cheios de alegria, por terem merecido serem 

ultrajados por causa do nome de Jesus.» 
 

Os bons amigos, os verdadeiros são assim. Não 

abandonam os amigos no perigo ou dificuldade, mas 

permanecem firmes ao seu lado, dando testemunho da 

amizade existente. 

Quem são os que sofrem por amor de Cristo e da 

Sua Lei nos nossos dias? 

Muitas mães, porque aceitam uma nova 

maternidade 

 Um ambiente capitalista, a quem só interessa o 

lucro económico, excluem do trabalho às mulheres 

casadas que estão em idade de ter filhos ou aceitam 

mais um. Por vezes, não há coragem para dizer 

francamente porque as excluem, mas a razão está à 

vista. 

Trabalhadores honestos que se  

recusam à fraude 

 É muito difícil não dobrar hoje o joelho diante da 

riqueza e dos poderosos. A maior tentação de hoje é a 

do ter mais, para conseguir acesso a todos os bens e 

lugares. 

«Digno é o Cordeiro que foi imolado…» 

«Digno é o Cordeiro que foi imolado de receber o 

poder e a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a 

glória e o louvor.». 

Devemos fazer valer os nossos direitos, na medida 

do possível e defender, todas as vezes que se nos 

apresentarem, os que são tratados injustamente. 

Fortaleza na vida ordinária 

 Não estejamos à espera de momentos 

extraordinários para testemunhar, mesmo com 

sacrifício, que amamos e seguimos a Jesus Cristo. 

Há uma tentação muito forte de ser simpático à 

custa das cedências em assuntos de fé e de moral 

cristã. 

Por vezes, esta cedência manifesta-se pelo silêncio. 

Perante o mal e o erro, comportamo-nos como se não 

ouvíssemos ou não víssemos. Interiormente procuramos 

uma justificação num falso respeito pela liberdade dos 

outros. 

Outras vezes, somos tentados a ir mais longe, 

concordando com o erro e a mentira, para sermos 

simpáticos e “atuais”. 

Aceitemos o sofrimento que nos é pedido para 

testemunharmos generosamente a Verdade e o Amor 

de Jesus Cristo. 

Se ocultássemos o rosto de Cristo em nossas vidas, 

e fingíssemos que não O conhecemos, como 

quereríamos que as pessoas O conhecessem e Se 

aproximassem d’Ele para O ouvir e seguir na vida? 
 

 

 
 

 

 

A renovação do mundo 
  
Estamos hoje perante uma descristianização dos 

meios tradicionalmente cristãos. A pesca miraculosa 

operada na Mar da Galileia é uma figura e promessa  
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das muitas conversões a Jesus Cristo. 

Razões para a descristianização 

«Disse-lhes Simão Pedro: “Vou pescar”. Eles 

responderam-lhe: “Nós vamos contigo”. Saíram de casa 

e subiram para o barco, mas naquela noite não 

apanharam nada.» 
 

Simão Pedro lamenta-se junto de Jesus de que tinha 

andado toda a noite na faina da pesca e de que tinha 

regressado do mar com o barco vazio. Era homem do 

mar, conhecia bem as técnicas da pesca e foi na hora 

própria. A pesar disso, tinha fracassado. 

Esta história repete-se com os apóstolos de hoje 

com os pais e outros educadores: apesar do emprego 

das melhores técnicas, a sua missão, pelo menos 

aparentemente, é um fracasso. 

Os pastores de almas, os educadores e os pais, 

perguntam-se com uma certa angústia, ao constatarem 

que tudo falhou, humanamente falando: “Em que terei 

falhado?” 

Em nome do Senhor 

E preciso termos intenção reta quando nos 

entregamos à missão de formar as pessoas, não 

procurando a glória pessoal, mas a de Deus. 

Ela manifesta-se quando estamos à espera de que 

nos ouvem, quando ficamos tristes porque as coisas 

correram menos bem... e a nossa tristeza tem como 

causa, não a glória de Deus, mas o triunfo pessoal. 

Se desejássemos apenas a própria glória naquilo 

que fazemos, como poderia o Senhor tornar eficaz a 

nossa rede de pescadores? 

Usar os meios 

O rezar e pedir que rezem não nos dispensa de 

utilizar os meios aptos. 

É preciso estudar bem o que se pretende, pedir 

conselho e pensar maduramente sobre o modo de fazer 

as coisas com eficácia. 

Quando Jesus diz aos Onze para que voltem ao mar 

eles levam consigo as redes como das vezes anteriores. 

Mas agora vão para fazer a vontade de Jesus. 

Oração 

 «Disse-lhes Jesus: “Rapazes, tendes alguma coisa 

de comer?” Eles responderam: “Não.”» Os Apóstolos 

abriram-se com toda a confiança, contando a Jesus a 

sua desilusão 

A primeira preocupação dos pais, e educadores há 

de ser a obediência à vontade de Deus. Esta concretiza- 

-se em formá-los humana e doutrinalmente. O coração 

dos filhos é campo de sementeira que poderá dar 

colheita generosa na vida deles, se não deixarmos 

passar o tempo útil da sementeira. 

Mas esta tem de ser precedida e acompanhada de 

oração, para que o Senhor faça prosperar o trabalho 

dos pais e educadores. 

  

Para uma pesca miraculosa 

«Disse-lhes Jesus: “Lançai a rede para a direita do 

barco e encontrareis”. Eles lançaram a rede e já mal a 

podiam arrastar por causa da abundância de peixes.» 
 

Todos nós suspiramos por uma profunda mudança 

do mundo em que vivemos, embora talvez a desejemos 

ao nosso gosto e não segundo o querer de Deus. 

Docilidade ao querer de Deus 

É preciso ouvir na oração o que Deus quer da nossa 

missão no mundo. Não nos podemos contentar em fazer 

coisas que consideramos boas, mas o que Deus quer. 

Para isso teremos de rezar, estudar e pedir conselho. 

A grande falha de hoje está em que a família deixou 

de transmitir valores humanos e sobrenaturais de pais a 

filhos. Foi cortada a comunicação de ambos os lados. 

Os pais queixam-se de que não têm tempo e os filhos 

substituem as suas palavras pelas dos amigos no 

telemóvel e na internet. 

Se em tempos os pais lamentavam que os filhos não 

dialogavam com eles agora acham a situação normal. 

Confunde-se dar coisas aos filhos com dar-se, no 

tempo, no diálogo paciente e amigo e na presença. 

A nossa colaboração 

Queremos que tudo mude, mas sem termos de 

mudar nem fazer alguma coisa da nossa parte. 

Jesus não diz aos Apóstolos que vai realizar um 

milagre sem mais esforço, mas pede a sua generosa 

colaboração: «Lançai a rede para a direita do barco e 

encontrareis.» O Senhor quer que façamos tudo o que 

está ao nosso alcance, como se tudo dependesse da 

nossa ação; e depois esperemos confiadamente n’Ele. 

Radicalidade cristã 

Não podemos pretender “voar baixinho”, ou seja, 

viver um cristianismo a meias, sem profundidade, sem 

descontos na doutrina e na moral. 

Certa mãe recomendava ao filho, mobilizado para a 

força aérea, na hora da despedida: 

“Meu filho, quando andares nos aviões, não te 

esqueças de voar baixinho e devagar!” 

Todos imaginamos o que aconteceria ao filho se 

tivesse seguido o disparatado conselho da mãe. 

Ninguém duvida que o conselho era ditado pelo amor 

materno mais puro. Mas o efeito de o seguir seria 

desastroso. 

Uma das maiores tentações de hoje é a de viver um 

cristianismo com descontos, retirando-lhe toda a 

exigência. O horror ao sacrifício e o culto do que é 

sensível, leva-nos a rejeitar tudo o que exige sacrifício. 

Continua, porém, a ser necessário — até por uma 

questão de sobrevivência — voar alto e com velocidade, 

para que a aeronave se aguente em voo. 
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Amor com obras 

«Perguntou-lhe pela terceira vez: “Simão, filho de 

João, tu amas-Me?” Pedro [...] respondeu-Lhe: “Senhor, 

Tu sabes tudo, bem sabes que Te amo”. Disse-lhe 

Jesus: “Apascenta as minhas ovelhas.”» 
 

Talvez para reparar a tríplice negação de Pedro, na 

noite em que Jesus foi preso, o Mestre pede-lhe agora 

uma tríplice confissão de amor. 

Parece que o Príncipe dos Apóstolos só à terceira 

vez se apercebeu da razão desta pergunta repetida três 

vezes e, por isso «Pedro entristeceu-se por Jesus lhe 

ter perguntado pela terceira vez se O amava.» 

Que responderíamos nós, se o Senhor nos dirigisse 

esta mesma pergunta, sabendo que Ele conhece 

perfeitamente a nossa vida? 

Devemos responder com obras de amor, tal como 

Ele pede a Simão Pedro. São elas, entre outras: 

Testemunhar a fé 

Dar testemunho do amor de Cristo na família, no 

trabalho e no cuidado dos outros. Não podemos 

esconder a luz da nossa fé dentro das portas de casa, 

em segredo, para que ninguém saiba que cremos em 

Jesus Cristo. 

Testemunhar não é fazer discursos em que gritamos 

que amamos Jesus Cristo e os irmãos, mas fazê-lo no 

dia a dia. 

Comprometer a vida 

Talvez tenhamos vivido durante muito tempo 

convencidos de que bastava salvar-nos — “salvar a 

nossa alma” — sem nos preocuparmos com os outros. 

O Senhor diz-nos com insistência que não basta e 

recorda-o especialmente ao falarmos da misericórdia: 

«Sede misericordiosos como o vosso Pai do Céu.» 

Edificar o Domingo 

Mostramos aos familiares e demais pessoas que 

participam connosco na Missa Dominical, com a nossa 

alegria por termos vivido estes momentos de felicidade 

com o Senhor, ou lamentamos que demorou muito, que 

nos custou sair de casa e outras coisas mais? 

Que todos possam ler em nosso rosto a felicidade 

de ter estado com Jesus neste encontro semanal que é 

a Santa Missa. 

Alegramo-nos também porque, em cada Missa, com 

Jesus e connosco está também a nossa Mãe, Maria 

Santíssima. 
 

 

 
 

A oração é o meio mais certo e infalível  

para ter êxito nas obras de Deus.  
 

(Comboni) 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 

 
«A presença de Jesus ressuscitado  

transforma todas as coisas: a escuridão é 

vencida pela luz, o sentido de cansaço  

e de abandono deixa lugar a um novo impulso  

e à certeza de que Ele está connosco.» 
 

 O Evangelho de hoje narra a terceira aparição de 

Jesus ressuscitado aos discípulos, nas margens do lago 

da Galileia, com a descrição da pesca milagrosa 

(cf. Jo 21, 1-19). A narração é inserida no âmbito da 

vida diária dos discípulos, que voltaram à sua terra e ao 

seu trabalho de pescadores, depois dos dias 

perturbadores da paixão, morte e ressurreição do 

Senhor. Para eles era difícil compreender o que tinha 

acontecido. Mas, quando tudo parecia ter terminado, é 

ainda Jesus quem «procura» de novo os seus 

discípulos. É Ele que os vai procurar. Desta vez 

encontra-os junto do lago, onde eles passaram a noite 

nos barcos sem pescar nada. As redes vazias são, num 

certo sentido, como que o balanço da sua experiência 

com Jesus: conheceram-no, tinham deixado tudo para o 

seguir, cheios de esperança... e agora? Sim, tinham-no 

visto ressuscitado, mas depois pensavam: «Foi embora 

e deixou-nos... Foi como que um sonho...». 

Mas eis que ao alvorecer Jesus se apresenta na 

margem do lago; e eles não o reconhecem (cf. v. 4). 

Àqueles pescadores, cansados e desiludidos, o Senhor 

diz: «Lançai a rede à direita do barco e achareis» (v. 6). 

Os discípulos confiaram em Jesus e o resultado foi uma 

pesca incrivelmente abundante. A este ponto João, 

dirigindo-se a Pedro, diz: «É o Senhor!» (v. 7). 

Imediatamente Pedro lança-se à água e nada até à 

margem, na direção de Jesus. Naquela exclamação: «É 

o Senhor!», há todo o entusiasmo da fé pascal, cheia de 

alegria e de admiração, que contrasta em grande 

medida com a desorientação, o desânimo, o sentido de 

impotência que se tinham acumulado no ânimo dos 

discípulos. A presença de Jesus ressuscitado 

transforma todas as coisas: a escuridão é vencida pela 

luz, o trabalho inútil torna-se de novo frutuoso e 

prometedor, o sentido de cansaço e de abandono deixa 

lugar a um novo impulso e à certeza de que Ele está 

connosco. 

A partir de então, estes mesmos sentimentos 

animam a Igreja, a Comunidade do Ressuscitado. 

Todos nós somos a comunidade do Ressuscitado! Se 

por vezes, à primeira impressão, pode parecer que as 

trevas do mal e a fadiga do dia a dia têm a supremacia, 

a Igreja sabe com certeza que sobre quantos seguem o 

Senhor Jesus já resplandece a luz da Páscoa que não 

conhece ocaso. O grande anúncio da Ressurreição 

infunde nos corações dos crentes uma alegria íntima e 

uma esperança invencível. Verdadeiramente Cristo 

ressuscitou! Também hoje a Igreja continua a fazer  

 
 
 

 III DOM. DA PÁSCOA – 01-05-2022 – N.º 748    Pág. 9 / 12 –     

 



 

 – Pág. 10 / 12  .  IIII DOM. DA PÁSCOA – 01-05-2022 – N.º 748       

 

 

ressoar este anúncio jubiloso: a alegria e a esperança 

continuam a escorrer nos corações, nos rostos, nos 

gestos, nas palavras. Todos nós, cristãos, estamos 

chamados a comunicar esta mensagem de ressurreição 

a quantos encontramos, sobretudo a quem sofre, aos 

que estão sozinhos, a quantos se encontram em 

condições precárias, aos doentes, aos refugiados, aos 

marginalizados. A todos façamos chegar um raio da luz 

de Cristo ressuscitado, um sinal do seu poder 

misericordioso. 

Ele, o Senhor, renove também em nós a fé pascal. 

Nos torne cada vez mais conscientes da nossa missão 

ao serviço do Evangelho e dos irmãos; nos encha do 

seu Espírito Santo para que, amparados pela 

intercessão de Maria, com toda a Igreja possamos 

proclamar a grandeza do seu amor e a riqueza da sua 

misericórdia. 

Papa Francisco,  

Regina Coeli, Praça de São Pedro,  

Abril de 2016 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 

De costas para o Mediterrâneo 
 

Israel viveu de costas para o Mediterrâneo. As suas 

atividades pesqueiras centravam-se no Mar da Galileia; 

lago de água doce formado pelo rio Jordão. 

No tempo do rei Salomão mencionava-se uma certa 

atividade comercial no Mediterrâneo. O rei Huram da 

Fenícia enviou a Salomão navios e marinheiros 

capazes. Cada três anos viajava a Társis (capital de 

Tartessos), região situada ao sul da atual península 

Ibérica de onde chegavam a Jerusalém «ouro, prata, 

marfim, macacos e pavões» (2 Cró. 9,21). 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (126) 
 
 

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” 

 

Conseguimos dar passos em frente se mudarmos a 

forma como falamos connosco. Conseguimos dar 

passos em frente se percebermos que aquilo que 

repetimos em voz alta se torna verdade para nós, 

porque é nisso que acreditamos. 

O truque é dar mais fermento ao (nosso) coração. 

Mudar o tom com que tratamos as pessoas que somos. 

Porque mudar a forma como nos sentimos na nossa 

pele é a base de qualquer mudança que queremos na 

nossa vida (e no mundo que nos rodeia). Ter o coração 

do nosso lado, a ditar de dentro para fora o que de 

melhor temos para nos dar. 
 

— O truque é dar mais fermento ao (nosso) 
coração. 

 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 

Nos momentos difíceis, Senhor,  

olha-nos com misericórdia.  
 

Quando se turvam os nossos olhos,  

enche-nos com a tua luz.  
 

Quando tropeçamos e caímos,  

toma-nos nas tuas mãos.  
 

Quando nos extraviamos,  

recorda-nos que és o caminho.  
 

Quando caminhamos sedentos,  

conduz-nos a mananciais de água.  
 

Quando esquecemos o teu chamamento,  

sussurra novas promessas.  
 

Quando desfalecemos,  

oferece-nos o Pão da Vida.  
 

Nos momentos difíceis, Senhor,  

olha-nos com misericórdia. 
 

 

 
 

 

 

Oração da Igreja 
 

Intenções 
 

Durante este mês de maio, a Igreja reza pela 

seguinte intenção: 
 

– Pela fé dos jovens. 
 

Rezemos para que os jovens, chamados a uma vida 

de plenitude, descubram em Maria o estilo da escuta, a 

profundidade do discernimento, a coragem da fé e a 

dedicação ao serviço. 
 

 

 
Procura nos teus estudos  

não saber mais do que os outros,  

mas sabê-lo melhor. 
  

(Séneca) 
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Seis Adágios populares 
 

.   1     . 
 

Bebe vinho branco de manhã,  

e à tarde o tinto,  

para teres sangue. 
 

.   2     . 
 

Beber vinho,  

também mata a fome. 
 

.   3     . 
 

Bebe vinho,  

mas não bebas o siso. 
 

.   4     . 
 

Beber sem comer,  

é cegar sem ver. 
 

.   5     . 
 

Bebeu, jogou, furtou:  

beberá, jogará, furtará. 
 

.   6     . 
 

Afoga-se mais gente em vinho,  

do que em água. 
 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 
 

Esta semana está de Parabéns pelo seu aniversário 

natalício, apenas uma Leitora que é da paróquia de 

Figueiró.  

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– LURDES ALMEIDA, amanhã, segunda-feira, dia 2 

de maio.  
 

O Jornal do Leitor deseja à Lurdes, muitas 

felicidades.  

Parabéns, Lurdes. 
 

 

 
 

 

 

H u m o r 
 

Estranho vestir. 
 

O marido chega a casa e encontra a esposa 

completamente despida. Espantadíssimo, pergunta-lha: 

– Ó mulher, isso são maneiras de estar em casa? 

– Ai Manel, isto é o fato do amor! Devias vestir igual. 

– Não estás bem, mulher. Tiveste algum ABC.? 

– Não Manel. Estive em casa da nossa filha e ela 

também estava assim e disse que isto é o fato do amor. 

– Ah… vais ter de o passar a ferro. Está muito 

amarrotado! 

 

Obediente. 
 

O Carlos foi surpreendido pelo patrão, a ler o jornal 

no escritório. 

– Quando quiser ler o jornal, leia-o em casa. Aqui é 

para trabalhar. 

No dia seguinte o Carlos chega atrasado ao 

escritório e o patrão pergunta-lhe com ar pouco 

simpático: 

– Por que razão chegou tão tarde? 

– Então o senhor não me disse, ontem, para ler o 

jornal em casa? Foi o que fiz! 

 

Prudente 
 

O Macário vai ser operado. Está-se a despir num 

gabinete junto da sala de operações e o médico que o 

observa, sorrindo com otimismo, diz-lhe: 

– Verá que tudo se passará rapidamente. Não dará 

por coisa alguma. 

O Macário tira então a carteira do bolso do casaco e 

abre-a. 

– Oh! – não há pressa – protesta o médico. Depois 

paga-me. 

– Não é para pagar – diz o Macário. É para contar o 

meu dinheiro antes que me adormeçam com a 

anestesia.  
 

 

 
 

 

 

Curiosidades 
 

ÁRVORES PRODIGIOSAS 
 

Em todo o mundo há árvores que suscitam 

admiração, por este ou aquele motivo. Se as obras 

humanas mereceram nalguns casos classificação de 

“maravilhas”, também podemos encontrar outras 

maravilhas nas obras da natureza e, particularmente, 

nas árvores.  
 

Iremos apresentar as árvores maiores; as mais 

pequenas; a mais antiga; o tronco mais grosso; a 

árvore-fortaleza; a azinheira com duas capelas. 
 

Hoje vamos escrever sobre uma das maiores: 
 

As “sequoias” que crescem no Parque Nacional de 

Redwood, na Califórnia, são as maiores árvores do 

mundo. A de maiores dimensões, a que foi dado o nome 

de “General Sherman”, tem uma altura de 115 metros. 

Estima-se que esta sequoia gigante tenha entre 600 e  
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800 anos, e que poderá continuar a somar anos e 

metros de altura. 

Os responsáveis do parque natural de Redwood 

dizem que o tamanho desta árvore, e de outras também 

de dimensões consideráveis, que existem no mesmo 

parque se deve às condições climáticas favoráveis 

encontradas na Califórnia, incluindo temperaturas 

amenas durante todo o ano e fortes chuvas anuais. 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores e MEC. 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES E M.E.C.  

01-05-2022 

III Domingo da Páscoa 
  
 

C A R V A L H O S A   
 

L E I T O R E S 
 

 

F U N Ç Ã O  
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos José M.ª Matos Paula Carvalho 

1.ª Leitura João Miguel Natália Silva 

2.ª Leitura Alexandra Brito Glória Martins 

Oraç. Univ. José M.ª Matos Paula Carvalho 
 

 
 

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 

Vespertina Do Dia 

 

Local - 1 Rosa Matos Filipe Freitas 

Local - 2 Manuel Santos Maria Guiomar 

Local - 3 Alexandra Brito Glória Martins 

Local - 4 Toni Moreira Maria José 

Local - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

 

 
 
 

 
 

E I R I Z    
 

L E I T O R E S 
 

 

F U N Ç Ã O  
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura Jorge David Rosa Armanda 

2.ª Leitura Carla Lúcia Gomes 

Oraç. Univ. Inês Pacheco Rosa Armanda 
 

 

E I R I Z    

 

M. E. C 
 

 

P O S I Ç Ã O 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.º M.E.C. Olga José Pedro 

2.º M.E.C. Conceição Paula 

3.º M.E.C. Maria José Antero 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

1 de maio. 
 

Hoje é o Dia da Mãe e, 
é também,  

Dia de S. José Operário. 
 
 

 

 

 
 

 

 

A Fechar 
 

Nunca convencerás um rato 

de que um gato negro traz boa sorte. 
 

(Graham Greene). 
 

 

 
 

Jornal concluído em 20 de abril. 
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