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EvangElho sEgundo são João
(Jo 20, 19-31)

oito dias depois, veio Jesus...

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 enviou, 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 discípulos:
«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».
Muitos 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.

Palavra da salvação
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Comentário

A Igreja é a comunidade dos que acreditam 
no Cristo ressuscitado. É a Ressurreição que 
faz a Igreja, e é a Igreja que continua a Res-
surreição. Somos um povo de ressuscitados. 
A Igreja nasceu do mistério pascal, gerada na 
morte e Ressurreição do Senhor. Toda a vida 
da Igreja é tempo pascal, celebração da mor-
te e Ressurreição do Senhor. As crises da 
Igreja e da vida cristã são crises de fé. Como 
o Apóstolo S. Tomé, racionalizamos tudo, 
metendo a Deus nos estreitos limites das 
nossas conclusões. “Se não vir, não acredita-
rei”. A fé não põe condições. Não há fé sem 
comunidade, não há fé sem partilha. “Quan-
do veio Jesus, Tomé não estava com ele”. 
Cristo ressuscitado inaugurou os tempos da 
fé. A fé é um dom gratuito. Tomé não acredi-
tou por ter tocado , mas porque se abriu e 
aceitou. Assim exige uma resposta de amor, 
que nos compromete numa doação total. 
“Meu Senhor e meu Deus”. “Felizes os que 
acreditam sem terem visto”.

Pedras Vivas
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FAlA o PAPA FrANcisco 

REgIna cŒLI

Praça de são Pedro,

II Domingo da Páscoa, ou da Divina Misericórdia

12 de Abril de 2015

«Jesus é deveras misericordioso e  
não se assusta com as nossas misérias.  
nas suas chagas, Ele cura-nos e perdoa  

todos os nossos pecados.»

Hoje é o oitavo dia depois da Páscoa, e o evangelho 
de João documenta-nos as duas aparições de Jesus 
ressuscitado aos Apóstolos reunidos no cenáculo: 
na tarde de Páscoa, quando Tomé estava ausente, 
e oito dias mais tarde, na presença de Tomé. Na 
primeira vez, o senhor mostrou aos discípulos as 
feridas do seu corpo, fez o sinal de soprar sobre eles 
e disse: «Assim como o Pai me enviou, também eu 
vos envio» (Jo 20, 21). Transmite-lhes a sua própria 
missão, com a força do espírito santo.

Mas naquela tarde não estava presente Tomé, 
que não queria acreditar no testemunho dos outros. 
«se eu não vir nem tocar as suas chagas — disse 
— não acreditarei» (cf. Jo 20, 25). oito dias depois 
— ou seja, precisamente como hoje — Jesus volta a 
apresentar-se no meio dos seus e dirige-se imediata-
mente a Tomé, convidando-o a tocar as feridas das 
suas mãos e do seu lado. ele vai ao encontro da sua 
incredulidade para que, através dos sinais da paixão, 
ele possa alcançar a plenitude da fé pascal, isto é, a 
fé na ressurreição de Jesus.

Tomé é alguém que não se contenta e pro-
cura, tenciona averiguar pessoalmente, realizar 
uma sua experiência pessoal. Após as resistências e 
inquietações iniciais, no final também ele consegue 
crer; não obstante proceda com dificuldade, alcança 
a fé. Jesus espera-o pacientemente e oferece-se às 
dificuldades e às inseguranças daquele que chegou 
por último. o senhor proclama «bem-aventurados» 
aqueles que crêem sem ver (cf. v. 29) — e a primeira 

é Maria, sua Mãe — mas vai também ao encon-
tro da exigência do discípulo incrédulo: «introduz 
aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos...» (v. 27). 
Ao contacto salvífico com as chagas do ressusci-
tado, Tomé mostra as suas feridas, as suas chagas, 
as suas dilacerações, a sua humilhação; no sinal 
dos pregos encontra a prova decisiva de que era 
amado, esperado e entendido. encontra-se diante 
de um Messias cheio de docilidade, de misericórdia 
e de ternura. era aquele o senhor que ele procu-
rava, ele, nas profundidades secretas do próprio ser, 
porque sempre soubera que era assim. e quantos 

de nós procuram, no profundo do coração, encon-
trar Jesus como ele é: dócil, misericordioso e terno! 
Pois no íntimo nós sabemos que ele é assim! Tendo 
recuperado o contacto pessoal com a amabilidade 
e a paciência misericordiosa de cristo, Tomé com-
preende o significado profundo da sua ressurrei-
ção e, intimamente transformado, declara a sua fé 
completa e total n’ele, exclamando: «Meu senhor e 
meu Deus!» (v. 28). como é bonita esta expressão 
de Tomé!

ele conseguiu «tocar» o Mistério pascal que 
manifesta plenamente o amor salvífico de Deus, 
rico de misericórdia (cf. Ef 2, 4). e como Tomé, tam-
bém todos nós: neste segundo Domingo de Pás-
coa, somos convidados a contemplar nas feridas do 
ressuscitado a Misericórdia Divina, que ultrapassa 
qualquer limite humano e resplandece sobre a obs-
curidade do mal e do pecado. […] Mantenhamos 
o nosso olhar voltado para ele, que sempre nos 
procura, espera e perdoa; ele é deveras misericor-
dioso e não se assusta com as nossas misérias. Nas 
suas chagas, ele cura-nos e perdoa todos os nossos 
pecados. Que a Virgem Mãe nos ajude a ser mise-
ricordiosos com o próximo, como Jesus é com cada 
um de nós. ☐

NoTíciAs

Papa desafia jovens a contrariar 

forças que os querem silenciar

Francisco assinalou Jornada Mundial da Juven-

tude, após inédita reunião pré-sinodal sobre 

realidade das novas gerações

Agência Ecclesia, 25 Mar 2018 — o Papa Fran-

cisco assinalou no passado dia 25 de Março no 

Vaticano a 33.ª Jornada Mundial da Juventude 

(JMJ), que este ano se celebra nas várias dioceses 

católicas, e denunciou as forças que querem silen-

ciar as novas gerações.

“Há muitas maneiras de tornar os jovens 

silenciosos e invisíveis. Muitas maneiras de os 

anestesiar e adormecer para que não façam ‘baru-

lho’, para que não se interroguem nem ponham 

em discussão”, alertou, durante a homilia da 

Missa do Domingo de ramos, que reuniu dezenas 

de milhares de pessoas.

“Há muitas maneiras de os fazer estar tranqui-

los, para que não se envolvam, e os seus sonhos 

percam altura tornando-se fantasias rasteiras, mes-

quinhas, tristes”, acrescentou, no dia que marca o 

início das celebrações da semana santa.

A celebração contou com a presença de 

jovens de roma e outras dioceses, por ocasião da 

celebração da xxxiii JMJ.

“Queridos jovens, que estais aqui, a alegria 

que Jesus suscita em vós é, para alguns, motivo de 

aborrecimento e irritação, porque um jovem ale-

gre é difícil de manipular”, assinalou o pontífice.

Francisco evocou o relato da Paixão de Jesus, 

lido hoje nas igrejas de todo o mundo, na qual 

se ouve um grito dos fariseus, dirigido a cristo: 

“Mestre, repreende os teus discípulos”

A resposta de Jesus foi: “Digo-vos que, se eles 

se calarem, gritarão as pedras”.

o Papa desafiou os jovens a reagir contra esta 

“tentação” de fazer com que os discípulos de Jesus 

fiquem calados, uma tentação dos “fariseus de 

ontem e de todos os tempos”. 

“Queridos jovens, cabe-vos a decisão de gri-

tar, decidir-vos pelo Hossana do domingo para não 

cair no «crucifica-o» de sexta-feira… e compete-

vos não ficar calados. se os outros calam, se nós, 

idosos e responsáveis, tantas vezes corruptos, nos 

calamos, se o mundo se cala e perde a alegria, per-

gunto-vos: vós gritareis?”, questionou.

“Por favor, por favor, decidi-vos antes que gri-

tem as pedras”, concluiu Francisco.

o Papa recebeu, no final da Missa, as conclu-

sões da reunião pré-sinodal que decorreu em roma 

para preparar a assembleia do sínodo dos Bispos 

marcada para outubro, no Vaticano, sobre o tema 

‘os jovens, a fé e o discernimento vocacional’.

o jovem do Panamá que falou em nome de 

todos os participantes sublinhou a “alegria” dos 

jovens pelo convite do Papa para falar sobre a sua 

realidade, “sem distinção de cultura ou crenças”, 

manifestando a esperança de que “a igreja conti-

nue a ouvir a voz da juventude”.
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Na sua mensagem para a 33.ª JMJ, divulgada 

pelo Vaticano, Francisco desafia os jovens de todo 

o mundo a superar a obsessão dos “like” nas redes 

sociais. o texto refere também a “precariedade” 

do trabalho que condiciona os “sonhos” dos 

jovens, tanto crentes como não-crentes. o próximo 

encontro mundial de jovens vai realizar-se entre 22 

e 27 de Janeiro de 2019, na cidade do Panamá, e 

decorre pela primeira vez na América central.

o Papa convida os jovens a preparar-se para 

esta edição internacional da JMJ com “a alegria e 

o entusiasmo de quem deseja fazer parte duma 

grande aventura”.

em relação ao próximo sínodo dos Bispos, o 

secretário-geral da instituição, cardeal lorezo Bal-

disseri, disse à edição portuguesa da ‘Família cristã’ 

que o Vaticano vai procurar formas de assegurar 

“uma presença numerosa de jovens em roma”, 

para acompanhar e participar nos trabalhos.

A Missa de ramos concluiu-se após a recita-

ção do Angelus, no qual o Papa agradeceu aos 

participantes na reunião pré-sinodal, incluindo 

três portugueses, e a todos os que contribuíram 

para os trabalhos via Facebook. Francisco gracejou 

com as “selfies” que os jovens tiraram consigo e 

sublinhou que a JMJ é uma “etapa importante” no 

caminho para o sínodo dos Bispos.

“Que neste itinerário nos acompanhem o 

exemplo e a intercessão de Maria, a jovem de 

Nazaré que Deus escolhe como Mãe do seu Filho. 

ela caminha connosco e guia as novas gerações 

na sua peregrinação de fé e de fraternidade”, 

declarou. o pontífice pediu ainda a intercessão da 

Virgem Maria para que os católicos possam “viver 

bem” a semana santa.

“Aprendamos com ela o silêncio interior, o 

olhar do coração, a fé amorosa para seguir Jesus 

no caminho da cruz, que conduz à luz gloriosa da 

ressurreição”, apelou.

Após a Missa, o Papa cumprimentou os car-

deais presentes, bem como os muitos jovens que 

participaram na celebração, antes de percorrer a 

Praça de são Pedro em “papamóvel”.

OC
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EvangElho sEgundo são lucas
(lc 24, 35-48)

assim está escrito que o Messias havia de sofrer e de  
ressuscitar dos mortos ao terceiro dia»

Naquele tempo,
os discípulos de emaús
contaram o que tinha acontecido no caminho
e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão.
enquanto diziam isto,
Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes:
«A paz esteja convosco».
espantados e cheios de medo, julgavam ver um espírito.
Disse-lhes Jesus: «Porque estais perturbados
e porque se levantam esses pensamentos nos vossos corações?  
Vede as minhas mãos e os meus pés: sou eu mesmo;
tocai-Me e vede: um espírito não tem carne nem ossos,
como vedes que eu tenho».
Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés.
e como eles, na sua alegria e admiração,
não queriam ainda acreditar, perguntou-lhes:
«Tendes aí alguma coisa para comer?».
Deram-lhe uma posta de peixe assado,
que ele tomou e começou a comer diante deles.
Depois disse-lhes:
«Foram estas as palavras que vos dirigi,
quando ainda estava convosco:
‘Tem de se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito
na lei de Moisés, nos Profetas e nos salmos’».
Abriu-lhes então o entendimento
para compreenderem as escrituras
e disse-lhes:
«Assim está escrito que o Messias havia de sofrer
e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia,
e que havia de ser pregado em seu nome
o arrependimento e o perdão dos pecados
a todas as nações, começando por Jerusalém.
Vós sois as testemunhas de todas estas coisas».

Palavra da salvação

Comentário

Sou Eu! Era realmente Ele, mas os discípulos não O reconheciam. Como prova de 
que era Ele, Jesus apresenta como credenciais as suas chagas. No seu corpo 
glorioso toda a carne foi libertada. Cristo veio salvar o homem total, corpo e 
alma. “Abriu-lhes a inteligência”. A luz é o Espírito Santo, presente pascal de 
Cristo à sua Igreja. O cristão vive em estado de ressuscitado, em ressurreição 
permanente. Como condição absoluta, temos de morrer com Cristo para ressus-
citarmos com Ele. “Vós sois testemunhas de tudo isto”. Os discípulos serão por 
toda a parte testemunhas da ressurreição, proclamando que não há outro nome 
no qual possamos ser salvos. A missão continua hoje na Igreja e em cada cristão. 
A missão da Igreja dimana do Cristo ressuscitado. O Batismo é o Sacramento da 
ressurreição e da vida nova. Na Eucaristia, celebramos este grande mistério da 
morte e da Ressurreição do Senhor.

Jan Wildens,  

Paisagem com Cristo e os Seus Discípulos na Estrada para Emaús, c. 1640



agEnda para abril 2018

Dias 15 a 22 · semana de oração pelas Vocações
Dias 28 de Abril a 20 de Maio · cPM · 21h30

Encontros de formação e oração

Domingos · grupo do crisma de Adultos · 11h00 
(retomam no dia 7 de Abril)
Quartas-feiras · renovamento carismático · 
capela do santíssimo · 15h00
Segundas terças-feiras do mês · Movimento 
esperança e Vida · 15h00
Primeiras quintas-feiras do mês · reunião dos 
Visitadores de Doentes · 15h00

Eucaristias

Segunda a sexta-feira · 8h00 e 19h30
Sábado · 8h00 e 19h00
Domingo · 8h00, 10h00, 12h00 e 19h00
Capela do Bairro S. João de Deus · domingo · 
11h00

atendimento pelo pároco

Segunda a sexta-feira · 17h00–19h00
Sábado · 17h00–18h00

contactos

Igreja – Secretaria e Cartório Paroquial
Tel.: 225 499 333 · Fax.: 225 404 722
secretaria@paroquia-areosa.pt
segunda a sexta-feira · 9h30–12h00 e  
14h30–18h00

Instituições da Paróquia

Centro Social Areosa · 225 484 821
Jardim Infantil e Salas de Estudo Pio XII · 
225 490 515
Escola de Música Santa Cecília · 225 488 003
Escola de Desporto · 225 401 116 ou 
960 388 079
Pavilhão Gimnodesportivo · 225 401 116 ou 
917 571 305
Multiusos (Cripta) · 935 303 240

corpo nacional de Escutas

Agrupamento 740-Areosa · 
geral.740@escutismo.pt

Mais informações em  
www.paroquia-areosa.pt

•

boletim Pedras Vivas

A sua participação é importante! se pretende 
transmitir-nos um testemunho, submeter uma 
proposta de colaboração ou anunciar um evento 
previsto na nossa paróquia, poderá contactar-nos 
através do endereço electrónico:

boletimparoquial@paroquia-areosa.pt

se desejar, pode enviar-nos o endereço electrónico 
de uma pessoa amiga que saiba ter interesse em 
receber este boletim, gratuitamente, por e-mail.
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o conteúdo do testemunho cristão não é 
uma teoria, não é uma ideologia, um sistema com-
plexo de preceitos e proibições nem um mora-
lismo, mas é uma mensagem de salvação, um 
evento concreto, aliás, uma Pessoa: é cristo res-
suscitado, vivo e único salvador de todos. ele pode 
ser testemunhado por quantos fizeram a experiên-
cia pessoal d’ele, na oração e na igreja, através de 
um caminho que tem o seu fundamento no Bap-
tismo, o seu alimento na eucaristia, o seu selo 
na confirmação, a sua conversão contínua na 
Penitência. graças a este caminho, guiado sempre 

pela Palavra de Deus, cada cristão pode tornar-se 
testemunha de Jesus ressuscitado. e o seu teste-
munho é tanto mais credível quanto mais transpa-
recer de um modo de viver evangélico, jubiloso, 
corajoso, manso, pacífico, misericordioso. se, ao 
contrário, o cristão se deixar cativar pela comodi-
dade, pela vaidade, pelo egoísmo, se se tornar 
surdo e cego ao pedido de «ressurreição» de tan-
tos irmãos, como poderá comunicar Jesus vivo, 
como poderá comunicar o poder libertador de 
Jesus vivo e a sua ternura infinita?

Maria, nossa Mãe, nos ampare com a sua 
intercessão, para que possamos tornar-nos, com os 
nossos limites, mas com a graça da fé, testemunhas 
do senhor ressuscitado, levando às pessoas que 
encontramos os dons pascais da alegria e da paz. ☐

FAlA o PAPA FrANcisco 

REgIna cŒLI

Praça de são Pedro,

iii Domingo da Páscoa

19 de Abril de 2015

«o testemunho do cristão é tanto  
mais credível quanto mais transparecer  

de um modo de viver evangélico, jubiloso, 
corajoso, manso, pacífico, misericordioso.»

Nas leituras bíblicas da liturgia de hoje ressoa 
duas vezes a palavra «testemunhas». A primeira 
vez é dita por Pedro: ele, depois da cura do para-
lítico junto da porta do templo de Jerusalém, 
exclama: «Matastes o autor da vida, mas Deus 
ressuscitou -o dos mortos: e nós somos testemu-
nhas disso» (Act 3, 15). A segunda vez é Jesus 
ressuscitado que a pronuncia: ele, na noite de 
Páscoa, abre a mente dos discípulos ao mistério 
da sua morte e ressurreição e diz-lhes: «Disto 
vós sois testemunhas» (Lc 24, 48). os Apóstolos, 
que viram com os seus olhos cristo ressuscitado, 
não podiam deixar de contar a sua extraordinária 
experiência. ele tinha-se-lhes mostrado para que 
a verdade da sua ressurreição chegasse a todos 
mediante o seu testemunho. e a igreja tem a 
tarefa de prolongar no tempo esta missão; cada 
baptizado está chamado a testemunhar, com as 
palavras e com a vida, que Jesus ressuscitou, que 
Jesus está vivo e presente no meio de nós. Todos 
estamos chamados a dar testemunho de que 
Jesus está vivo.

Podemos perguntar-nos: mas quem é a tes-
temunha? A testemunha é quem viu, recorda e 
conta. Ver, recordar e contar são os três verbos 
que descrevem a sua identidade e missão. A teste-
munha é quem viu, com um olhar objectivo, viu 
uma realidade, mas não com um olhar indiferente; 
viu e deixou-se envolver num acontecimento. Por 
isso recorda, não só porque sabe reconstruir de 
modo claro os factos que se verificaram, mas tam-
bém porque aqueles factos lhe falaram e captou o 
seu sentido profundo. então a testemunha conta, 
não de modo insensível e distante, mas como 
alguém que se deixou pôr em questão, e a partir 
daquele dia mudou de vida. A testemunha é uma 
pessoa que mudou de vida.

d. manuel Linda entrará  

solenemente na diocese do Porto no 

domingo 15 de abril, às 16h00

Página electrónica da Diocese do Porto, 28 Mar 

2018 — Foi na quinta-feira dia 15 de Março, que 

a santa sé publicou a nomeação do Papa Fran-

cisco para a diocese do Porto. D. Manuel linda, 

até ao momento bispo das Forças Armadas e de 

segurança, foi o escolhido. Nesse mesmo dia, o 

novo bispo do Porto fez publicar uma Mensa-

gem de saudação à Diocese. Nessa Mensagem 

D. Manuel linda saúda a “fidelíssima” igreja do 

Porto, destaca “os mais débeis” e sublinha a 

“ternura” e a “simpatia” do “legado” que 

recebe. e pede que Maria “Mãe de Jesus e Mãe da 

igreja vele por nós” e pelo seu “novo ministério”.


