
 

 

 

Palavra 
O NOSSO CAMINHO DE EMAÚS 

 
A liturgia deste domingo convida-nos a descobrir 
esse Cristo vivo que acompanha os homens pelos 
caminhos do mundo, que com a sua Palavra anima 
os corações magoados e desolados, que se revela 
sempre que a comunidade dos discípulos se reúne 
para "partir o pão"; apela, ainda, a que os discípu-
los sejam as testemunhas da ressurreição diante 
dos homens. 

É no Evangelho, sobretudo, que esta mensagem aparece de for-
ma nítida. O texto que nos é proposto põe Cristo, vivo e ressus-
citado, a caminhar ao lado dos discípulos, a explicar-lhes as Escri-
turas, a encher-lhes o coração de esperança e a sentar-Se com 
eles à mesa para "partir o pão". É aí que os discípulos O reconhe-
cem. 
A primeira leitura mostra (através da história de Jesus) como do 
amor que se faz dom a Deus e aos irmãos, brota sempre res-
surreição e vida nova; e convida a comunidade de Jesus a teste-
munhar essa realidade diante dos homens. 
A segunda leitura convida a contemplar com olhos de ver o 
projeto salvador de Deus, o amor de Deus pelos homens 
(expresso na cruz de Jesus e na sua ressurreição). Constatando a 
grandeza do amor de Deus, aceitamos o seu apelo a uma vida 
nova. 
 

*** 
 

Emaús... é a nossa história de cada dia: os nossos olhos fechados 
que não reconhecem o Ressuscitado... os nossos corações que du-
vidam, fechados na tristeza... os nossos velhos sonhos vividos com 
deceção... o nosso caminho, talvez, afastando-se do Ressuscita-
do... N'Ele, durante este tempo, ajustemos o seu passo ao nosso 
para caminhar junto de nós no caminho da vida. Há urgência em 
abrir os nossos olhos para reconhecer a sua Presença e a sua ação 
no coração do mundo e para levar a Boa Notícia: Deus ressuscitou 
Jesus! Eis a nossa fé! 

NÃO ESQUEÇA QUE ...   
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Informando 
O Sacramento de unidade e de caridade permanece para nosso conforto 
espiritual, continuamente celebrado pela Igreja, sem desfalecimento, até 
aos confins da terra, no caminho ao encontro do seu Senhor, mesmo 
quando uma multidão só consegue abeirar-se espiritualmente da Eucaris-
tia. 

“Sacramento de unidade e de caridade” 
 

A edificação espiritual do Corpo de Cristo realiza-se na caridade, segundo 
as palavras de São Pedro: “Como pedras vivas, entrai na construção des-
te templo espiritual, para constituirdes um sacerdócio santo, destinado a 
oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo.”(1Pd 2, 

5) Esta edificação espiritual nunca nos é pedida com maior oportunidade 
do que quando o mesmo Corpo do Senhor, que é a Igreja, oferece o Cor-
po e Sangue de Cristo no sacramento do pão e do cálice: “Com efeito, o 
cálice que bebemos é a comunhão do Sangue de Cristo, e o pão que parti-
mos é a participação do Corpo do Senhor; uma vez que há um só pão, to-
dos nós, embora muitos, formamos um só Corpo, porque participamos 
todos do mesmo pão.” (1Cor 10, 16-17) 

Por isso, pedimos que a mesma graça que fez da Igreja o Corpo de Cris-
to, faça com que todos os membros, unidos pelo vínculo da caridade, per-
severem firmemente na unidade do Corpo.  
E com razão pedimos que isto se opere em nós pelo dom daquele Espírito 
que é, ao mesmo tempo, o Espírito do Pai e do Filho; porque, sendo a 
Santíssima Trindade, na unidade de natureza, igualdade e amor, o único 
e verdadeiro Deus, é unânime a acção das Três Pessoas divinas na obra 
santificadora daqueles que adopta como filhos.  
Por isso está escrito: “O amor de Deus foi derramado em nossos corac ̧ões 
pelo Espírito Santo que nos foi dado.” (Rm 5, 5) 
Na verdade, o Espírito Santo, que é o Espírito único do Pai e do Filho, 
produz naqueles a quem concedeu a graça da adopção divina a mesma 
transformação verificada naqueles que, segundo os Actos dos Apóstolos, 
receberam o mesmo Espírito. Deles se diz: “A multidão dos fiéis tinha um 
só coração e uma só alma.” (Act 4, 32) Quem fez dessa multidão de crentes 
em Deus um só coração e uma só alma, foi Aquele que é o Espírito único 
do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é um só Deus.  
Por isso, tanto exorta o Apóstolo a que conservemos com toda a solicitu-
de esta unidade espiritual pelo vínculo da paz, advertindo assim os 
efésios: “Peço-vos instantemente, eu, prisioneiro pela causa do Senhor, 
que vivais dignamente na vocação a que fostes chamados, com toda a 
humildade, mansidão e paciência , suportando-vos uns aos outros com 
caridade, solícitos em conservar a unidade do espírito pelo vínculo da 
paz, porque há um só Corpo e um só Espírito.” (Ef 4, 1-4) 
 
Deus, com efeito, enquanto conserva na Igreja o amor que ela re-
cebeu pelo Espírito Santo, transforma-a num sacrifício agradável 
a seus olhos, de modo que, continuando a receber sempre esse 
dom da caridade espiritual, a Igreja possa apresentar-se sempre 
como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.” 
 

(Breviário, terça-feira da Semana II da Páscoa,  
dos Livros de São Fulgêncio, bispo de Ruspas, Séc. VI) 
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Suspensão de atividades Pastorais … 
 

Celebrações Eucarísticas de 2ª a Domingo - CANCELADAS 

Celebrações Eucarísticas na Nª Srª do Rosário - CANCELADAS 

XXIV PNA - Peregrinação Nacional de Acólitos - CANCELADA 

 Calendário Paroquial Dia  

Dia da Mãe 3 de Maio Domingo 

Acontece … 
 

Link de acesso à transmissão online do Youtube (clicar aqui):  
https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/live  
 

Link de acesso à transmissão online do Facebook (clicar aqui):  
https://www.facebook.com/profile.php?id=712897124  
 

- Transmissão online da Eucaristia, de 2ª a 6ª, a partir das 18h00 - Atra-
vés do Facebook do Prior. 

- Transmissão online da Eucaristia Dominical, às 11h - Através do Youtu-
be da Paróquia e do Facebook do Prior.  

LEITURAS               26 - DOMINGO III DA PÁSCOA 

Act. 2, 14. 22-23   /  Sal. 15  (16)  /  1 Pedro 1, 17-21  /  Lc. 24, 13-35  /  Semana III do Saltério  

 

3 - DOMINGO IV DA PÁSCOA 

Act. 2, 14a. 36-41   /  Sal. 22  (23)  /  1 Pedro 2, 20b-25  /  Jo. 10, 1-10  /  Semana IV do Saltério  

Sal. 118 (119) 
Sal. 30 (31) 
Sal. 102 (103) 
Sal. 65 (66) 
Sal. 116 (117) 
Sal. 115 (116) 

Jo. 6, 8-15 
Jo. 6, 30-35 
Mt. 11, 25-30 
Jo. 6, 44-51 
Jo. 6, 52-59 
Jo. 6, 60-69 

Act. 6, 8-15 
Act. 7, 51—8, 1a 
1 Jo.  1, 5—2, 2 
Act. 8, 26-40 
Act. 9, 1-20 
Act. 9, 31-42 

- 2ª Feira - 
- 3ª Feira - 
- 4ª Feira - 
- 5ª Feira - 
- 6ª Feira - 
- Sábado  - 

27 
28 
29 
30 

1 
2 
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