
Exulte sempre o vosso povo, Senhor,   
com a renovada juventude da alma, de modo que,  

alegrando-se agora por se ver restituído à glória da adopção divina, 
aguarde o dia da ressurreição na esperança da felicidade eterna. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.  

 

LEITURA I ( Actos 2, 22-33 ) 
No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os onze Apóstolos, 
ergueu a voz e falou ao povo: «Homens da Judeia e vós todos 
que habitais em Jerusalém, compreendei o que está a aconte-
cer e ouvi as minhas palavras: Jesus de Nazaré foi um homem 
acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e 
sinais, que Deus realizou no meio de vós, por seu intermédio, 
como sabeis. Depois de entregue, segundo o desígnio imutá-
vel e a previsão de Deus, vós destes-Lhe a morte, cravando-O 
na cruz pela mão de gente perversa. Mas Deus ressuscitou-O, 
livrando-O dos laços da morte, porque não era possível que 
Ele ficasse sob o seu domínio. Diz David a seu respeito: ‘O Se-
nhor está sempre na minha presença, com Ele a meu lado não 

vacilarei. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, 
e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a 
minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso Santo 
sofrer a corrupção. Destes-me a conhecer os caminhos da vida, a 
alegria plena em vossa presença’. Irmãos, seja-me permitido falar-
vos com toda a liberdade: o patriarca David morreu e foi sepulta-
do, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós Mas, como 
era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que 
um descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, 
viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo, dizen-
do que Ele não O abandonou na mansão dos mortos, nem a sua 
carne conheceu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, 
e disso todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado pelo 
poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que 
Ele derramou, como vedes e ouvis».  
 

SALMO RESPONSORIAL:  
Defendei-me, Senhor vós sois o meu refúgio. 
 

LEITURA II ( 1 Pedro 1, 17-21 )  
Caríssimos: Se invocais como Pai Aquele que, sem acepção de pes-
soas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor, du-
rante o tempo de exílio neste mundo. Lembrai-vos que não foi por 
coisas corruptíveis, como prata e oiro, que fostes resgatados da vã 
maneira de viver, herdada dos vossos pais, mas pelo sangue preci-
oso de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, predestinado 
antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos por 
vossa causa. Por Ele acreditais em Deus, que O ressuscitou dos 
mortos e Lhe deu a glória, para que a vossa fé e a vossa esperança 
estejam em Deus.  
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 Jesus está vivo e atuante nas nossas paróquias. 

 
 

Percurso Alpha de S. José recomeçou na sexta feira através do 
zoom 
Foi uma grande alegria o reencontro de quase todos. Agora sem 
jantar, mas acollhendo-nos todos uns aos outros com  calorosos 
sorrisos e palavras de saudação, em salas mais pequenas. Depois 
voltamo-nos a encontrar na sala comum para vermos a palestra 
em vídeo. Voltamos depois às salas onde há discussão e partilha. 
Finalmente, voltamos a encontrar-nos na sala comum para as des-
pedidas finais. Se me tivessem dido há uns meses que eu iria viver 
um Alpha todo online, sem ninguém sair de casa, eu diria que 
estávamos a falar de ficção científica, mas afinal a  ficção passou a 
realidade. 
 
Missas online para S. José e S. João Baptista 
Para além dos nossos paroquianos, têm sido milhares de pessoas 
a seguir as missas, a adoração, e o terço  online a partir da igreja 
de S. José.  E vamos tendo feed backs muito bonitos. Mas o que 
gostaríamos mesmo era de poder recomeçar depressa as missas 
presenciais, porque faltam os paroquianos. E a Igreja é o Povo de 
Deus . 
 
Grupo de oração de S. João Baptista está a reunir online e re-
começou os seus encontros. 
 
Jornada Mundial da Juventude em Lisboa—Foi adiada pelo papa 
para 2023 por causa do coronavírus. Assim, há mais um  ano para 
a longa preparaçao da Jornada. 
 
Pastoral da Partilha em S. João Baptista 
Este Domingo, último do mês de Abril, é o dia da pastoral da Par-
tilha em S. João Baptista. Peço aos paroquianos que não se esque-
çam da sua paróquia, que não fechou com o coronavírus, apesar 
de não ter missas. Mas a vida da paróquia não é só o culto. Vai 
muito para além do culto, mesmo se o louvor público de Deus faz 
parte da missão essencial da Igreja. 
As pessoas têm muitos meios à sua escolha para poderem conti-
nuar a partilhar. Ao fundo da página vai o Nib da paróquia de S. 
João Baptista. Muito obrigado a todos por nãose esquecerem. 
 
Dia 13 de Maio em S. João Baptista: 
No dia 13 de Maio rezaremos o terço, à noite, na rua, diante da 
imagem de Nossa Senhora que lá está no alto virada para a Quinta 
da Portela. Vamos manter as distâncias de mais de dois metros e 
estar com máscaras, tudo em segurança, mas será já presencial. 
Entretanto, esperemos que a partir do dia 3 de Maio, já co-
mecemos algumas missas presenciais também campais ou, se 
forem dentro da igreja, com  cerca de 50 pessoas. 
 
Ofertas recebidas em S. José: Durante este tempo de confina-
mento os paroquianos de S. José partilharam, em donativos, por 
transferência , até 23 de Abril, a quantia de  2.930,05€ . Muito 
obrigado  a  todos pela vossa manifestação de sentido de perten-
ça e de amor à vossa paróquia. Entretanto as despesas foram de 
46.580,32€  por causa das faturas das obras do salão que estão 
quase a terminar. No próximo primeiro Domingo de Maio será o 
dia da generosidade. Se continuarmos a partilhar havemos de 
conseguir  manter-nos. Muito obrigado. 

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 
igrejasaojose.pt | 239 712 451 | igrejasaojosecoimbra@gmail.com  



Eles não O vêem, reconhecem-n’O 
No termo desta etapa, o seu gesto de acolhimento fraternal à por-
ta de casa, vai conduzi-los a encontrar o Senhor. A refeição marca 
a etapa decisiva do ato de fé. Eles não viram o Senhor que acolhe-
ram, mas reconheceram-no num gesto familiar, o da partilha e da 
fração do pão da tarde de quinta-feira Santa, ou o da multiplica-
ção dos pães. Doravante, a ressurreição é ao mesmo tempo o 
acontecimento do qual têm a certeza e aquele que os faz ressusci-
tar também na esperança e na coragem. Paradoxalmente, é no 
momento em que Cristo desaparece que, precisamente, os “seus 
olhos se abrem”. “O ver” Cristo ressuscitado hoje, como ontem, é 
um ver na fé, fruto da Sua palavra e dos sinais com que Ele se nos 
apresenta.  Mas não é “um ver” sem nada. Ele sabe as formas co-
mo nos mostrar o Seu rosto, como fez com os discípulos. E quando 
Ele se revela não precisamos de mais nada.  Esse sinal enche- nos 
de luz. Eles retomam então o caminho no sentido inverso. É agora 
a “via lucis”, o caminho luminoso da vida. Voltam para junto da 
comunidade dos Apóstolos que é a Igreja. E ao reintegrá-la, desco-
brem que não viveram uma ilusão. Os outros confirmam-nos na 
sua fé pois também eles experimentaram a presença do mesmo 
Senhor e sabem que Ele está vivo. Pedro e os outros vão dizer-lhes 
esta evidência que se entrecruza com a sua: «Ele ressuscitou!» A 
Igreja torna-se o lugar da fé partilhada.  
A nossa experiência 
Precisamos de ler as Escrituras para encontrar luz para tudo o que 
vivemos nestes momentos de pandemia, pois pode acontecer que 
estejamos como os discípulos de Emaús, sem horizontes de futuro 
e a olhar para ele com desilusão. Quem pode hoje juntar-se a nós 
para nos abrir os olhos e nos revelar outra dimensão da vida fa-
zendo-nos sair de uma visão de desilusão e aquecer os nossos 
corações com o calor da esperança? A Palavra que Ele nos deixou, 
que é a mesma que os discípulos de Emaús escutaram e que os 

ressuscitou. Esta Palavra que tantas vezes animou 
os discípulos, com a morte de Jesus, foi também 
sepultada. Essa Palavra foi posta à prova pela 
morte e deixou os discípulos na escuridão e no 
vazio. Mas, com a Sua Ressurreição, a Sua Palavra 
ressuscitou com mais poder e tornou-se vitoriosa, 
capaz de ressuscitar aqueles que a escutam a aco-
lhem e de animar os que a retransmitem pelo 
anúncio. Foi porque os discípulos de Emaús a es-
cutaram que ela os pôde transformar.  
A Escritura no caminho, a Eucaristia na casa de 
Emaús, a Igreja no Cenáculo com os apóstolos.  É 
claro que esta narração coloca os fundamentos 
da vida cristã. O caminho dos discípulos de Emaús 
é a imagem do caminho de todos os crentes. 

Quem nunca fez esta experiência de uma desilusão da fé quando a 
esperança posta em Deus, terrivelmente ausente, se estiola e de-
saparece no exato momento em que a provação atravessa a sua 
vida? Quem não teve a tentação de fugir da comunidade que não 
compreende e continua a proclamar uma mensagem sem dar pro-
vas da verdade que tanto procuramos? Alguns afastam-se da Igre-
ja e outros abandonam-na para sempre. Mas quem não fez tam-
bém a experiência da presença de Cristo atento aos gritos dos 
seus irmãos e despertando a sua memória de crentes pela revela-
ção da sua Palavra viva? Quem não viveu já, numa celebração eu-
carística, o encontro que “restaura” tanto o corpo como a alma. 
Quem não descobriu já que a comunidade cristã à qual perten-
cem, é o lugar indispensável onde encontramos, ao mesmo tem-
po, o conforto na partilha fraterna em Jesus Cristo e a força neces-
sária para a missão? 
Caminho de esperança e de fé reencontradas, o caminho de Ema-
ús é também para nós, caminho de vida, um caminho de alegria 
serena e calorosa, geradora de um dinamismo renovado. 
Exulte sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da 
alma, de modo que, alegrando-se agora por se ver restituído à 
glória da adopção divina, aguarde o dia da ressurreição na espe-
rança da felicidade eterna. Por Nosso Senhor Jesus Cristo vosso 
Filho na unidade do Espírito Santo. Amen (Oração de abertura da 
missa) 

EVANGELHO ( Lc 24, 13-35  )  
Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho duma povoação cha-
mada Emaús, que ficava a duas léguas de Jerusalém. Conversavam 
entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e dis-
cutiam, Jesus aproximou-Se deles e pôs-Se com eles a caminho. 
Mas os seus olhos estavam impedidos de O reconhecerem. Ele 
perguntou-lhes. «Que palavras são essas que trocais entre vós 
pelo caminho?». Pararam, com ar muito triste, e um deles, chama-
do Cléofas, respondeu: «Tu és o único habitante de Jerusalém a 
ignorar o que lá se passou nestes dias». E Ele perguntou: «Que 
foi?». Responderam-Lhe: «O que se refere a Jesus de Nazaré, pro-
feta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o 
povo; e como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes O 
entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós espe-
rávamos que fosse Ele quem havia de libertar Israel. Mas, afinal, é 
já o terceiro dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas 
mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram: foram de madruga-
da ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer 
que lhes tinham aparecido uns Anjos a anunciar que Ele estava 
vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo 
como as mulheres tinham dito. Mas a Ele não O viram». Então 
Jesus disse-lhes: «Homens sem inteligência e lentos de espírito 
para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram! Não tinha o 
Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória?». Depois, 
começando por Moisés e passando pelos Profetas, explicou-lhes 
em todas as Escrituras o que Lhe dizia respeito. Ao chegarem per-
to da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir para diante. 
Mas eles convenceram-n’O a ficar, dizendo: «Ficai connosco, por-
que o dia está a terminar e vem caindo a noite». Jesus entrou e 
ficou com eles. E quando Se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a 
bênção, partiu-o e entregou-lho. Nesse momento abriram-se-lhes 
os olhos e reconheceram-n’O. Mas Ele desapareceu da sua presen-
ça. Disseram então um para 
o outro: «Não ardia cá den-
tro o nosso coração, quando 
Ele nos falava pelo caminho 
e nos explicava as Escritu-
ras?». Partiram imediata-
mente de regresso a Jerusa-
lém e encontraram reunidos 
os Onze e os que estavam 
com eles, que diziam: «Na 
verdade, o Senhor ressusci-
tou e apareceu a Simão». E 
eles contaram o que tinha 
acontecido no caminho e 
como O tinham reconhecido 
ao partir o pão.  

 

 MEDITAÇÃO 
Cada um de nós pode ser um destes discípulos quando fazemos 
caminho com o peso da  desilusão e do fracasso. Iam a caminho de 
volta para as suas casas depois de terem andado três anos com 
Ele, como se tudo estivesse perdido e não houvesse mais nada a 
fazer do que lamentar-se e voltar à vida monótona do passado.  
«Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de libertar Israel. 
Mas, afinal, é já o terceiro dia depois que isto aconteceu.» Os dois 
amigos não têm mais nada a dizer um ao outro senão a visão der-
rotada dos acontecimentos - “Conversavam entre si sobre tudo o 
que tinha sucedido” - e por isso perderam o horizonte do futuro e 
estão de volta ao passado. Pararam com um olhar muito triste 
quando um estranho se junta a eles  tomando a iniciativa, questio-
nando-os, falando-lhes e revelando. Pouco a pouco, este estranho 
vai desvelar-lhes o sentido dos acontecimentos e convidá-los, à luz 
das Escrituras, a reler a história da salvação na qual eles tinham 
inscrito a sua fé. É o princípio da reviravolta. Abandonam, pouco a 
pouco, a sua interpretação, aceitando receber a daquele desco-
nhecido que quebra o seu confinamento. Estranha sensação a sua 
diante daquelas palavras que lhes deixa o coração ardente, mas 
não podem saber ainda bem porquê. 
 


