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O Que Será Preciso? 
 

 
 

O que será necessário para os primeiros seguidores de Jesus reconhecê-lo em seu meio? O Evangelho de hoje 
relata mais um episódio de confusão e descrença. Eles tiveram uma experiência extraordinária que os assustou 
e aterrorizou los. Mesmo que outros discípulos relatassem ter vindo sobre o Senhor ressuscitado, eles não 
perceberam que era ele também que estavam encontrando. Uma experiência tão incomum pode tê-los deixado 
em dúvida sobre a presença do Senhor, mas os relatos de outros deveriam ter lançado luz sobre a realidade de 
suas próprias experiências. Eles são como Tomé, que não queria aceitar a palavra dos outros, mas exigia sua 
própria experiência tangível do Senhor ressuscitado? 
 
No entanto, cada relato da aparição do Senhor ressuscitado relata que sua identidade está inicialmente oculta. 
Eles só sabiam que era ele quando ele se revelou. Maria o reconheceu quando ele chamou seu nome (João 
20:16); o casal em Emaús o conheceu ao partir o pão (Lucas 24:31); até mesmo Paulo no caminho para Damasco 
só entendeu quem era o Senhor quando revelou seu nome (Atos 9: 3). 
 
E quanto a nós? O que será necessário para reconhecermos o Senhor ressuscitado em nosso meio? Também 
precisamos de evidências concretas? Isso só vai acontecer se tivermos uma refeição com ele? Mas não é 
exatamente isso que a Eucaristia é - uma refeição com o Senhor ressuscitado? 
 

—Sr. Dianne Bergant, CSA 

18 de Abril, 2021 
 
DOMINGO III DA 
PÁSCOA (B) 



MISSA 
 

DOMINGO III DA PÁSCOA  
 
ANTÍFONA DE ENTRADA Salmo 65, 1-2 
Aclamai a Deus, terra inteira, cantai a glória do seu nome, celebrai os seus louvores. Aleluia. 
 
ORAÇÃO COLECTA 
 
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 3, 13-15.17-19 
 
Leitura dos Actos dos Apóstolos 
Naqueles dias, Pedro disse ao povo: «O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob, o Deus de nossos pais, 
glorificou o seu Servo Jesus, que vós entregastes e negastes na presença de Pilatos, estando ele resolvido 
a soltá-l’O. Negastes o Santo e o Justo e pedistes a libertação dum assassino; matastes o autor da vida, 
mas Deus ressuscitou-O dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Agora, irmãos, eu sei que agistes 
por ignorância, como também os vossos chefes. Foi assim que Deus cumpriu o que de antemão tinha 
anunciado pela boca de todos os Profetas: que o seu Messias havia de padecer. Portanto, arrependei-vos 
e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados». 
Palavra do Senhor. 
 
 
SALMO RESPONSORIAL Salmo 4, 
 
Refrão:  Fazei brilhar sobre nós, Senhor, 
a luz do vosso rosto. 
 
Quando Vos invocar, ouvi-me, ó Deus de justiça. 
Vós que na tribulação me tendes protegido, 
compadecei-Vos de mim 
e ouvi a minha súplica. 
 
Sabei que o Senhor faz maravilhas pelos seus amigos, 
o Senhor me atende quando O invoco. Refrão 
Muitos dizem: «Quem nos fará felizes?» 
Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz da vossa face. 
 
Em paz me deito e adormeço tranquilo, 
porque só Vós, Senhor, 
me fazeis repousar em segurança. 
 
 



LEITURA II 1 Jo 2, 1-5a 
 
Leitura da Primeira Epístola de São João 
Meus filhos, escrevo-vos isto, para que não pequeis. Mas se al¬guém pecar, nós temos Jesus Cristo, o 
Justo, como advogado junto do Pai. Ele é a vítima de propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos 
nossos, mas também pelos do mundo in¬teiro. E nós sabemos que O conhecemos, se guardamos os seus 
mandamentos. Aquele que diz conhecê-l’O e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade 
não está nele. Mas se alguém guardar a sua palavra, nesse o amor de Deus é perfeito. 
Palavra do Senhor. 
 
 
 
ALELUIA cf. Lc 24, 32 
 
Refrão: Aleluia. 
 
Senhor Jesus, abri-nos as Escrituras, 
falai-nos e inflamai o nosso coração. 
 
 
EVANGELHO Lc 24, 35-48 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
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. 
 
 
 
ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS 
Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa.  Vós que lhe destes tão grande felicidade, fazei-a tomar 
parte na alegria eterna. Por Nosso Senhor. 
 
ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles 
que renovastes com os sacramentos de vida eterna. Por Nosso Senhor. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

4/4/21 Edmundo Faria e Família* Rosalina Pacheco e Família* Antero Bento e Família* António Pacheco e Família* 
11/4/21 Gilberto Oliveira e Família* Paulo Jorge Moniz e Família* José Benevides e Família* Margarida Rodrigues e Família* 
18/4/21 José Oliveira e Família* José Marques e Família* António Chibante e Família* Francisco Pontes e Família* 
25/4/21 Manuel Medeiros e Família* Ana Medeiros e Família* Fátima Pacheco e Família* Luis Barroso e Família* 

 

 
 

Caros Companheiros Católicos, 
 
O Observatório do Vaticano tem um novo site que mostra que a Igreja Católica não se opõe à ciência, pelo 
contrário, é sua aliada. As obras do novo site começaram em meados do ano passado. Para ver e usar os 
recursos coletados pelos cientistas papais, digite o seguinte endereço no mecanismo de busca: 
vaticanobservatory.org. 
 
O diretor da instituição, um irmão jesuíta Guy Consolmagno, admitiu que o antigo local quase não foi 
visitado e daí a decisão de criar um novo. “A missão do Observatório do Vaticano, que nos foi deixada pelo 
Papa Leão XIII em 1891, é lembrar ao mundo que a Igreja apóia a ciência. Fizemos um bom trabalho no que 
diz respeito à ciência, mas infelizmente não tivemos tanto sucesso em "mostrar ao mundo". Muita gente me 
disse que nem sabia que o Vaticano tinha um observatório ”, disse Consolmagno. 
 
Além de um site com centenas de materiais sobre a relação entre fé e ciência, o Observatório do Vaticano 
também lançou um podcast no qual, juntamente com astrônomos do Vaticano e especialistas convidados, 
discutem o "milagre da criação do universo por Deus" . O Observatório do Vaticano, que remonta a 1582, é 
um dos mais antigos de seu tipo no mundo. Tem a sua sede em Castel Gandolfo, povoado próximo de Roma 
que é a residência de verão dos papas. Vários padres e irmãos vivem e trabalham lá. O Observatório do 
Vaticano também mantém um grupo de pesquisa na Universidade do Arizona, onde em colaboração com 
esta universidade construiu o Vaticano Advanced Technology Telescope (VATT) no Monte Graham. 
 
Tenha um domingo de descanso e uma semana segura e abençoada! 
 
Bispo Wes 

O CANTINHO DO BISPO 

Velas votivas em louvor do Senhor Santo Cristo. (Para marcação de velas votivas, contactar 292-3850) 

Intenções de Missas: Catedral de Santa Teresa – 18 de Abril, 2021 
 

• João da Costa 
• Alzira da Costa 
• Manuel de Medeiros 
• Maria de Jesus Andrade 
• Virgínia de Lima 
• Antonio Mansinho 


