
 
 
 

 
Ficai connosco, Senhor  

Por vezes a tristeza e desânimo 

entram no nosso caminhar, 

e tiram-nos a coragem de vos seguir. 

Por vezes a vida não tem sabor , 

os dias são como que cinzentos 

e estamos como que mortos. 

Precisamos que entreis em nossa casa, 

vos senteis à nossa pobre mesa  

e nos escutais com toda a ternura. 

Precisamos da vossa Palavra 

que aqueça o nosso coração  

e ilumine a nossa inteligência. 

Precisamos do teu Pão da Ceia 

que alimente a nossa fome 

e nos dê forças para amar. 

Precisamos da vossa fortaleza 

Que nos levará ao encontro dos irmãos 

Para lhes anunciar que estás vivo. 

Por isso, vos pedimos: 

Ficai connosco, Senhor. 



Evangelho: Lc24, 13 - 35 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Lucas

 

Naquele tempo, dois dos discípulos de Jesus iam a caminho duma povoação, 

chamada Emaús, que ficava a doze quilómetros de Jerusalém. Pelo caminho, 

conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. 

Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-Se e pôs-Se a 

caminho com eles, mas eles não o reconheceram, porque Jesus não quis ser 

reconhecido. Jesus perguntou-lhes:  

- De que estais a falar? 

Eles olharam-no com tristeza e disseram: 

- Deves ser o único habitante de Jerusalém que não sabe o que se passou 

nestes dias. 

- O que foi? 

- O que se passou com Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em obras 

e palavras, diante de Deus e de todo o povo; os nossos chefes entregaram-

No para ser condenado à morte, e foi crucificado. Nós esperávamos que 

fosse Ele o Messias, que viria libertar Israel, mas já se passaram três dias 

desde a sua morte e nada sucedeu.  É verdade que algumas mulheres do 

nosso grupo foram de madrugada ao sepulcro de Jesus e dizem que o Seu 

corpo não estava lá, e que lhes apareceram uns Anjos a anunciar que Ele 

estava vivo. Mas a Ele, não o viram. 

Então Jesus disse-lhes: 

- Homens sem inteligência nem Fé para acreditar no que os profetas 

anunciaram. Não tinha o Messias que sofrer tudo isto antes de entrara na 

glória de Deus? 

Depois começou a explicar-lhes as escrituras desde Moisés e os profetas até ao 

que lhe dizia respeito a Si próprio. Ao chegarem perto de Emaús, Jesus ia 

continuar o seu caminho, mas os dois discípulos pediram-Lhe : 

- Fica connosco, porque anoitece. 

Jesus ficou e, quando se sentou à mesa, pegou no pão, abençoou-o, partiu-o e 

entregou-o aos discípulos. Só nesse momento eles o reconheceram, mas Jesus 

logo desapareceu. Então, disseram um para o outro: 

- Não ardia cá dentro o nosso coração enquanto Ele nos explicava as 

escrituras? 

Regressaram imediatamente a Jerusalém e encontraram reunidos os onze 

apóstolos que diziam: 

- Na verdade o Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. 

Então eles contaram também o que lhes tinha acontecido no caminho, e como 

tinham reconhecido o Senhor ao partir o pão.  



Leitura: Actos 2,14.22 - 33 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 

 
Depois da descida do Espírito Santo, Pedro, de pé, com os onze apóstolos, falou 

assim ao povo: 

- Homens da Judeia, ouvi as minhas palavras: Jesus de Nazaré foi um homem 

a quem Deus permitiu realizar milagres, para que nele acreditásseis. Depois 

de entregue, todos vós pedistes a sua morte, e foi morto na cruz. Mas Deus 

ressuscitou-O, tornando-o tão vivo como antes de ser morto, pois não era 

possível que Ele ficasse sob o domínio da morte. Já o rei David tinha dito a 

seu respeito: 

- “O Senhor está sempre comigo, e por isso não tenho medo de nada. Vós, 

Senhor, não abandonareis a minha alma entre os mortos, nem deixareis o 

corpo do vosso Santo ser destruído. Mostrastes-me os caminhos da vida, a 

alegria total na vossa presença.” 

Pedro disse ainda: 

- Irmãos, vou falar-vos com toda a liberdade: o rei David morreu e foi 

sepultado, e o seu túmulo está ainda hoje entre nós. Mas, como era profeta, e 

sabia que Deus lhe prometera que um descendente seu havia de sentar-se no 

seu trono, previu e anunciou antecipadamente a ressurreição de Cristo, 

dizendo que o Senhor não o abandonaria na terra dos mortos, e que o seu 

corpo não seria destruído. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós 

somos testemunhas disso.  

- Jesus foi glorificado pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do 

Espírito Santo, e enviou sobre nós esse Espírito Santo, como estais a ver e 

ouvir. 

-  

 

 
 

ESTA SEMANA, QUANDO REZARMOS, VAMOS DIZER COMO OS DISCÍPULOS DE 

EMAÚS: 

‘FICA CONNOSCO, SENHOR. FICA CONNOSCO E MUDA O NOSSO CORAÇÃO, PARA 

SER CADA VEZ MELHOR.’ 



 

 

 

 

 
 



 



 

 


