
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Felizes os que acreditam sem terem visto. 

 

Felizes os que O vêem com os olhos da fé 

na Palavra que é escutada e saboreada. 

 

Felizes os que O vêem com os olhos da fé 

nos irmãos com quem partilhamos bens. 

 

Felizes os que acreditam sem terem visto. 

 

Felizes os que o vêem com os olhos da fé 

ao partir o pão no altar da Eucaristia. 

 

Felizes os que o vêem com os olhos da fé  

quando se reúnem dois ou três em oração. 

  

Felizes os que acreditam sem terem visto. 



Leitura: Actos 2, 42 - 47 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 

Os irmãos ( assim se chamavam os primeiros cristãos ), iam sempre ouvir os 

ensinamentos dos Apóstolos, à comunhão fraterna, à fracção do pão e às orações. 

Ao ver os muitos prodígios e milagres realizados pelos Apóstolos, toda a gente se 

enchia de respeito. 

Todos os que se tinham convertido à Fé viviam unidos e tinham tudo em comum. 

Vendiam as propriedades e tudo o que tinham, e distribuíam o dinheiro por todos, 

conforme as necessidades de cada um. 

Todos os dias iam ao templo, como se tivessem uma só alma, e partiam o pão 

como Jesus tinha ensinado, em suas casas; tomavam o alimento com alegria e 

simplicidade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. 

E todos os dias aumentava o numero das pessoas que acreditavam em Jesus. 

Evangelho: Jo 20, 19 - 31 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 

Depois, mostrou-lhes as mãos e o lado, onde estavam as feridas.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 àqueles a quem os retiverdes serão 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 pregos, se não meter o dedo no lugar dos 

pregos e a mão no sítio da ferida no seu lado, não acreditarei. 

Oito dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé estava com 

eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, colocou-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: 

-   Tu acreditaste porque Me viste. Felizes os que acreditam sem terem visto. 

Jesus fez ainda muitos outros milagres 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.                                             



 

 

 

Substitui , nas frases abaixo, o código pelas respectivas letras, para 

encontrares a mensagem principal do evangelho de hoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

VAMOS CONTINUAR A CELEBRAR O TEMPO DA PÁSCOA, E TENTAR CONTINUAR A 

FAZER AQUELAS PEQUENAS COISAS BOAS QUE CONSEGUIMOS FAZER NA 

QUARESMA. VAMOS VER SE CONSEGUIMOS MUDAR MESMO, E NÃO VOLTAMOS 

PARA TRÁS , COMO ANTES DA PÁSCOA. 



 



 



 

 

 


