
Deus de eterna misericórdia, que reanimais a fé do vosso povo  
na celebração anual das festas pascais, aumentai em nós os dons da 
vossa graça, para compreendermos melhor as riquezas inesgotáveis 
do Baptismo com que fomos purificados, do Espírito em que fomos 

renovados e do Sangue com que fomos redimidos. Por Nosso Senhor.  
 

LEITURA I ( Actos 2 , 42-47) 
Os irmãos eram assíduos ao ensino dos Apóstolos, à comu-
nhão fraterna, à fração do pão e às orações. Perante os inu-
meráveis prodígios e milagres realizados pelos Apóstolos, toda 
a gente se enchia de temor. Todos os que haviam abraçado a 
fé viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam proprie-
dades e bens e distribuíam o dinheiro por todos, conforme as 
necessidades de cada um. Todos os dias frequentavam o tem-
plo, como se tivessem uma só alma, e partiam o pão em suas 
casas; tomavam o alimento com alegria e simplicidade de co-
ração, louvando a Deus e gozando da simpatia de todo o povo. 
E o Senhor aumentava todos os dias o número dos que devi-
am salvar-se.  
 

SALMO RESPONSORIAL:  
Aclamai o Senhor, porque Ele é bom: o seu amor é para sempre. 
 

LEITURA II ( 1 Pedro 1, 3-9 )  
Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que, na sua 
grande misericórdia, nos fez renascer, pela ressurreição de Jesus 
Cristo de entre os mortos, para uma esperança viva, para uma 
herança que não se corrompe, nem se mancha, nem desaparece. 
Esta herança está reservada nos Céus para vós que, pelo poder de 
Deus, sois guardados, mediante a fé, para a salvação que se vai 
revelar nos últimos tempos. Isto vos enche de alegria, embora vos 
seja preciso ainda, por pouco tempo, passar por diversas prova-
ções, para que a prova a que é submetida a vossa fé – muito mais 
preciosa que o ouro perecível, que se prova pelo fogo – seja digna 
de louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo Se manifestar. Sem 
O terdes visto, vós O amais; sem O ver ainda, acreditais n’Ele. E 
isto é para vós fonte de uma alegria inefável e gloriosa, porque 
conseguis o fim da vossa fé: a salvação das vossas almas.  
 

EVANGELHO (  Jo 20, 19-31 )  
Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as 
portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos 
judeus, veio Jesus, apresentou-Se no meio deles e disse-lhes: «A 
paz esteja convosco». Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os 
discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse
-lhes de novo: «A paz esteja convosco. Assim como o Pai Me envi-
ou, também Eu vos envio a vós». Dito isto, soprou sobre eles e 
disse-lhes: «Recebei o Espírito Santo: àqueles a quem perdoardes 
os pecados ser-lhes-ão perdoados; e àqueles a quem os retiverdes 
ser-lhes-ão retidos». Tomé, um dos Doze, chamado Dídimo, não 
estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discí-
pulos: «Vimos o Senhor». Mas ele respondeu-lhes: «Se não vir nas 
suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos 
cravos e a mão no seu lado, não acreditarei». Oito dias depois, 
estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio 
Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-Se no meio deles e 
disse: «A paz esteja convosco». Depois disse a Tomé: «Põe aqui o 
teu dedo e vê as minhas mãos; aproxima a tua mão e mete-a no 
meu lado; e não sejas incrédulo, mas crente». Tomé respondeu-
Lhe: «Meu Senhor e meu Deus!». Disse-lhe Jesus: «Porque Me 
viste acreditaste: felizes os que acreditam sem terem visto». Mui-
tos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que 
não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para 
acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, 
acreditando, tenhais a vida em seu nome.  
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Jesus está vivo e atuante nas nossas paróquias. 
 

Adoração eucarística permanente na paróquia de S. José com-
pleta hoje dois anos : é um motivo de grande de ação de graças a 
Deus pelo caminho iniciado no II Domingo de Páscoa de 2018, 
lançando a adoração eucarística todos os dias da semana. Um 
batalhão de mais de 200 pessoas assegura este serviço de presen-
ça a Deus para O adorar em nome de toda a comunidade. Ontem, 
sábado, os adoradores estiveram reunidos em louvor e o P. Fran-
cisco fez um ensinamento, houve testemunhos, e depois termi-
nou-se com a Eucaristia das 19h. (Claro, que devemos entender 
que estou sempre a falar de reuniões online, não presenciais.) 
 

Percurso Alpha  de S. José vai recomeçar na sexta feira, online, 
via zoom : 
Depois de uma experiência feita pela equipa ao testar uma sessão 
do percurso Alpha online e verificar que funciona bem, decidiu 
reiniciar o percurso que já tinha começado no início 
de Fevereiro.  Entretanto, a de S. João Baptista prepara-se tam-
bém para reiniciar. 
 

As células paroquias de evangelização também já estão todas a 
reunir semanalmente, online, bem como, em S.João Baptista, a 
catequese infantil. Cada catequista reúne com o seu grupo, e ou-
tro, com os pais.  O Say Yes, programa catequético dos adolescen-
tes em preparação para a Jornada Mundial da Juventude nunca 
parou. Desde que deixaram de se poder encontrar presencialmen-
te enfiaram-se nas redes sociais, mundo que percorrem bem, e 
continuaram a encontrar-se para a sessão semanal do Say Yes.  
O mesmo se pode dizer do Grupo XD de Preparação para o Cris-
ma, também de S. João Baptista, que continua a reunir semanal-
mente via Zoom. 
 

As equipas de animação fraterna também têm reunido com o 
pároco, quinzenalmente. Na sexta feira, reuniu o Conselho pasto-
ral de S. José e ontem, sábado, reuniu o de S. João Baptista para 
analisarem a situação das paróquias nestes tempos de pandemia 
e como ir abrindo, pouco a pouco,  a igreja para que as pessoas 
possam, em grupos mais pequenos e respeitando as distâncias, ir 
frequentando os sacramentos. A hipótese  de, a partir do meio do 
mês  de Maio, começarmos com grupos limitados  de pessoas  
para que se possam manter as distâncias, foi  também discutida. 
 

Reconstrução do salão paroquial de S. José aproxima-se do seu 
termo: Está a ficar muito bonito o nosso salão paroquial. Não exa-
gero nada em dizer que, depois de terminadas as obras, ficamos 
com o salão de reuniões mais bonito de Coimbra, sem o comparar 
com o auditório do Convento de S. Francisco, que é de outra or-
dem de grandeza. 
 

Equipa de Comunicação: Foi criada em S.José uma equipa de co-
municação que está a reunir quinzenalmente para pensar e ope-
racionalizar uma mais bela, eficaz e plural forma de comunicação 
dentro da paróquia e para o exterior.  Pouco a pouco iremos sen-
tindo a ação desta competente e voluntária equipa de comunica-
ção. 
 
 

FREQUENTAR AS NOSSAS PARÓQUIAS ONLINE - nestes tempos 
em que se continua a impor o distanciamento social, temos vindo 
a apostar num contacto  virtual, à semelhança de tantas e tantas 
organizações da nossa sociedade. Todas as celebrações têm vindo 
a ser disponibilizadas nos sites de ambas as paróquias, páginas de 
Facebook, Instagram e canal de Youtube da nossa Unidade Pasto-
ral ( http://bit.ly/2x2eNUW ), para além do Zoom. 
 

Deixamos aqui os NIB para quem quiser fazer ofertório: 
Nib SJosé: PT50 0018 0000 0107 5022 0018 1  

Nib SJBaptista: PT50 0035 0650 00000070730 25 
 

Quem quiser marcar intenções de missa pode fazê-lo, e muita 
gente o tem feito, usando um dos contactos telefónicos ou de 
email das paróquias. 

 
 

paroquiasaojoaobaptista.net | 239 405 706 | igrejasaojoaobaptista@gmail.com 



humilde, de lavar os pés aos homens chagados pela lança da 
doença e pelos pregos da pobreza e da dor da solidão. A 
fração do pão é um grande sinal, pois o pão partido é sinal 
sacramental de Cristo entregue por nós, de Cristo esmagado 
pela dor, mas agora vencedor. Hoje, o mundo precisa de 
sinais. O papa Francisco ensina-nos isso a toda a hora. A sua 
linguagem é muito mais fecunda pelos sinais do que pelas 
palavras. Ficará para sempre na nossa memória aquela pra-
ça de S. Pedro vazia e solitária e o Papa, sozinho, subindo a 
praça, para se agarrar à Cruz do Senhor. Sem palavras. Os 
seus abraços de ternura, as suas idas inesperadas a este ou 
àquele lugar onde se sofre, faz com que, mesmo se não 

guardamos as palavras que 
disse, recordemos para sempre  
os gestos que praticou. Mas a 
grandeza do sinal está na sua 
autenticidade, na sua verdade 
e coerência. Sinais só para 
show off não funcionam. 
A pergunta que deixo hoje é: 
“Quais os sinais que dou, com 
a minha vida,  de que sou discí-
pulo de Jesus?  E a minha famí-
lia? Dá sinais de que é família 
cristã para além das palavras? 

E a nossa comunidade eclesial? Que sinais apresentamos ao 
mundo de que somos discípulos? Podíamos ajudar-nos uns 
aos outros a sermos mais signi-ficativos, isto é, a descobrir-
mos comunitariamente sinais que falassem, sem palavras, 
ou com poucas palavras, mas ajudassem as pessoas a intuí-
rem o mistério da presença de Jesus vivo no meio de nós. A 
primeira leitura dos Atos dos Apóstolos apresenta-nos vá-
rios sinais: O mandamento novo que viviam, a disponibilida-
de para dar e servir, a alegria com que evangelizavam e se 
socorriam uns aos outros, a devoção com que oravam e ce-

lebravam a Euca-
ristia era profun-
damente atrativo 
para os de fora. Os 
sinais funciona-
vam. Eram elo-
quentes. E. como 
consequência des-
se viver novo, o 
texto termina di-
zendo: «E o Se-

nhor aumentava todos os dias o número dos que deviam 
salvar-se»  

Visão da paróquia de S. José 
Nascemos do encontro pessoal com Cristo, crescemos 

na comunhão com Deus e com os irmãos, formamos 

discípulos que evangelizam com ousadia e servem com 
amor. 

 MEDITAÇÃO 
DOMINGO DA MISERICÓRDIA 
Mostrou-lhes as mãos e o lado 

As narrativas das aparições de Jesus aos discípulos são de 
uma beleza encantadora. Os evangelistas sabem que estão a 
falar de algo que os ultrapassa e que é muito difícil transcre-
ver em palavras.  Podemos ter a impressão de que os discí-
pulos nem precisaram de fazer um ato de fé em Jesus res-
suscitado, pois o viram factualmente e o tocaram. Mas os 
evangelhos não permitem esta interpretação. Eles afirmam 
que os discípulos levaram algum tempo a processar e a en-
tender que Aquele que lhes aparecia era o mesmo com 
quem tinham vivido antes da 
sua morte. Jesus usa sinais 
para, através deles, os levar a 
intuírem o mistério da sua 
presença.  Na caminhada dos 
discípulos de Emaús usa o 
sinal do partir do pão: 
“Sentou-se à mesa, pegou no 
pão, deu graças, partiu-o e 
deu-o. Nesse momento, reco-
nheceram-no. E Ele desapare-
ceu.” Noutra vez, andavam a 
pescar e não encontraram 
nada, Ele aparece-lhes, mas eles não O reconhecem. Manda-
os atirar as redes para o outro lado e eles aceitam o conse-
lho de um desconhecido. Quando a rede vem carregada de 
peixes, a ponto de se romper, João exclama: «É o Senhor.» A 
pesca milagrosa foi o sinal que desencadeou a fé. Provavel-
mente reenviou-os para a pesca milagrosa do início, na altu-
ra em que foram chamados por Ele junto ao lago de Tibería-
des. Aquela pesca abundante lembra-lhes outra. E chega 
para abrirem os olhos… da fé. No texto de hoje, como em 
outros textos, temos outro sinal: «Mostrou-lhes as mãos e o 
lado», sinais da sua entrega por nós. Interessante o facto de 
Tomé não estar presente quando Ele  mostra aos outros dis-
cípulos esses sinais, mas depois de se juntar a eles e estes 
lhe dizerem: «Vimos o Senhor», ele pede como sinal exata-
mente esse: «Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se 
não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, 
não acreditarei». E foi esse o sinal que novamente Jesus 
apresentou a Tomé. Para que precisava Tomé destes sinais? 
Não lhe chegava vê-lo para O reconhecer? Às vezes imagina-
mos o ressuscitado com um corpo mortal, como o que ele 
tinha antes da sua morte, mas agora Ele vive noutra dimen-
são, na dimensão do divino, do celeste, já não é deste mun-
do; o seu corpo venceu a morte, é um Corpo glorioso. Os 
evangelistas nunca utilizam o verbo “ver … Jesus ressuscita-
do” na forma ativa. A tradução não devia ser «Vimos Jesus» 
mas Jesus foi visto ou deixou-se ver… é o célebre verbo gre-
go ôfthê. A ação está do lado de Deus, que se deixa ver, e 
não dos apóstolos, que são sempre surpreendidos pelas 
aparições.  
Jesus usou sinais que ajudassem os discípulos a lerem a sua 
presença viva e ressuscitada. Tenho meditado, nesta Páscoa, 
quais são os sinais que nós, cristãos, usamos para que os 
homens e mulheres de hoje possam ser tocados pela fé. Je-
sus indicou-nos alguns; O Mandamento Novo: «É por este 
sinal que todos reconhecerão que sois meus discípulos: Se 
vos amardes uns aos outros.» Um outro, é  o sinal do serviço  

Comungar fora da missa? 
 Há cristãos que me têm confessado que já estão cansados de mis-
sas online. E eu entendo-os bem. Não é nada a mesma coisa.  Se 
alguém desejar comungar fora da missa, ao Domingo ou à semana 
pode fazê-lo no exterior, no final da missa das 11h, ao Domingo, e 
antes ou depois da missa das 19h à semana.  Não devem, porém vir 
em grupos, mas isoladamente, ou com a família que habita a mes-
ma casa. Em Maio esperamos já, com cautelas, começar a celebrar 
missas para pequenas assembleias com as devidas distâncias. 


