
DOMINGO
Domingo III da Páscoa 

Act 2, 14. 22-33
1 Pedro 1, 17-2

Lc 24, 13-35
SEGUNDA
Act 6, 8-15
Jo 6, 22-29

TERÇA
S. Pedro Chanel, presbítero e 

mártir, S. Luís Maria Grignion de 
Monfort, presbítero

Act 7, 51 – 8, 1a
Jo 6, 30-35

QUARTA
Festa de S. Catarina de Sena, 

virgem e doutora da Igreja, 
Padroeira da Europa

1 Jo 1, 5 – 2, 2
Mt 11, 25-30

QUINTA
S. Pio V, papa

Act 8, 26-40
Jo 6, 44-51

SEXTA
S. José Operário

1 Act 9, 1-20
Jo 6, 52-59 ou Gen 1, 26 – 2, 3 

ou Col 3, 14-15.17.23-24;
Mt 13, 54-58 (próprio)

SÁBADO
S. Atanásio, bispo  
e doutor da Igreja

Act 9, 31-42
Jo 6, 60-69

PRÓXIMO DOMINGO
Domingo IV da Páscoa

Act 2, 14a. 36-41
Pedro 2, 20b-25

Jo 10, 1-10
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PA R Ó Q U I A

Pedem a Jesus que fique com eles. 
E Ele, ao sentar-Se à mesa, repete o que fizera na Última 

Ceia, três dias antes. É então que eles O reconhecem. 
Nesse momento Jesus desaparece.

Quis mostrar-lhes que continua connosco na Santa Missa. 
Nela nos fala e explica as Escrituras. Nela Se dá a nós como 
alimento de vida eterna. Nela fica connosco até ao fim dos 
séculos. Na Eucaristia é Jesus ressuscitado que continua a 

ensinar-nos através dos sacerdotes. 
Através deles continua a repetir o gesto da Última Ceia. 

Temos de abrir os olhos para O reconhecer. 
Temos de agradecer-Lhe por ter querido ficar connosco 

para nos fazer companhia, para nos animar, 
para nos encher de esperança e alegria.

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Lc 24, 13-35

Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho duma 
povoação chamada Emaús, que ficava a duas léguas 
de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o 
que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, 
Jesus aproximou-Se deles e pôs-Se com eles a 
caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de 
O reconhecerem. Ele perguntou-lhes: «Que palavras 
são essas que trocais entre vós pelo caminho?». 
Pararam, com ar muito triste, e um deles, chamado 
Cléofas, respondeu: «Tu és o único habitante de 
Jerusalém a ignorar o que lá se passou estes dias». 
E Ele perguntou: «Que foi?». Responderam-Lhe: «O 
que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso 
em obras e palavras diante de Deus e de todo o 
povo; e como os príncipes dos sacerdotes e os 
nossos chefes O entregaram para ser condenado 
à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse 
Ele quem havia de libertar Israel. Mas, afinal, é já o 
terceiro dia depois que isto aconteceu. É verdade 
que algumas mulheres do nosso grupo nos 
sobressaltaram: foram de madrugada ao sepulcro, 
não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer 
que lhes tinham aparecido uns Anjos a anunciar 
que Ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao 
sepulcro e encontraram tudo como as mulheres 
tinham dito. Mas a Ele não O viram». Então Jesus 
disse-lhes: «Homens sem inteligência e lentos de 
espírito para acreditar em tudo o que os profetas 
anunciaram! Não tinha o Messias de sofrer tudo 
isso para entrar na sua glória?». Depois, começando 
por Moisés e passando pelos Profetas, explicou-
lhes em todas as Escrituras o que Lhe dizia respeito. 
Ao chegarem perto da povoação para onde 
iam, Jesus fez menção de ir para diante. Mas eles 
convenceram-n’O a ficar, dizendo: «Ficai connosco, 
porque o dia está a terminar e vem caindo a noite». 
Jesus entrou e ficou com eles. E quando Se pôs à 
mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu-o e 
entregou-lho. Nesse momento abriram-se-lhes os 
olhos e reconheceram-n’O. Mas Ele desapareceu 
da sua presença. Disseram então um para o outro: 
«Não ardia cá dentro o nosso coração, quando 
Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as 
Escrituras?». Partiram imediatamente de regresso 
a Jerusalém e encontraram reunidos os Onze e os 
que estavam com eles, que diziam: «Na verdade, 
o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão». E eles 
contaram o que tinha acontecido no caminho e 
como O tinham reconhecido ao partir o pão.

Os discípulos de Emaús, Hendrick Bloemaert

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 15 (16), 1-2a.5.7-8.9-10.11
REFRÃO: 
Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida.

DÍVIDA À BANCA A Paróquia de São Francisco 
Xavier acaba de receber a boa notícia de que o 
Santander aprovou o pedido de moratória no 
pagamento do empréstimo para a construção da 
Igreja, o que significa que até Setembro não haverá 
lugar ao pagamento mensal da amortização de 
capital e juros, que totalizavam cerca de 7.500 euros.
Esta boa notícia vem aliviar a nossa preocupação em 
fazer face no imediato aos nossos compromissos, 
numa altura em que a Paróquia deixou de obter as 
verbas, nomeadamente os ofertórios do primeiro 
fim-de-semana de cada mês, com que contava 
habitualmente para fazer face aos encargos 
mensais, devido à suspensão das Celebrações 
Litúrgicas comunitárias, provocada pela pandemia 
do Coronavírus.
Contudo, a Paróquia continua a ter encargos fixos 
mensais (salários, água, luz, comunicações, seguros, 
etc), que ascendem a perto de 2.500 euros.
Além disso, o pagamento da dívida não foi perdoado, 
mas apenas adiado, pelo que em Outubro a Paróquia 
terá de recomeçar o pagamento dos 7.500 euros da 
prestação, além das despesas mensais.
Por isso, renovamos o apelo à continuação da 
generosidade dos paroquianos, agradecendo, 
ao mesmo tempo, todas as ajudas que fomos 
recebendo nestas semanas e de que damos conta 
no site da Paróquia, quinzenalmente..
CONTRIBUTOS podem ser feitos directamente 
para as seguintes contas bancárias:
SANTANDER – PT50 0018 0003 4942 2140 020 06
BANKINTER  – PT50 0269 0113 0020  0516 481 49

TRANSMISSÔES EUCARISTIA O Patriarcado 
de Lisboa disponibiliza no endereço https://www.
patriarcado-lisboa.pt/site/index.php?id=10407 
informação actualizada sobre os horários das 
celebrações litúrgicas que são transmitidas 
diariamente.



QUE OS NOSSO OLHOS SE ABRAM
Tolentino de Mendonça

MORTE, RESSURREIÇÃO E VIDA.
Papa Francisco, 2017

Discipúlos de Emaus, Duccio di Buoninsegna

É interessante como Jesus aceita fazer o caminho 
com cada um de nós. 
Estes dois discípulos de Emaús, que não têm nome, 
chamam-se todos os nomes. Eles não têm nome, 
são mais um. Eles dois já estão fora de Jerusalém, 
vão já distantes do espaço sagrado e vão apenas 
com a sua história. A história de uma desilusão, a his-
tória de um desalento, a história de olhos fechados 
que não conseguiram ver nada. É a nossa história. 
Andamos assim, com os olhos colados aos sapatos, 
com os olhos colados àquilo que nós achamos que 
são as evidências ou que são as prioridades e não 
vemos a vida, não vemos a grandeza, não vemos o 
milagre da vida, não vemos. 
Porque estamos ali, com os olhos colados, com os 
olhos presos. E estes tinham os olhos presos a tudo 
aquilo em que tinham apostado, e que tinham visto 
no fundo falir, não acontecer. A experiência da perda 
e da desilusão, da imperfeição, do fim é a experiên-
cia que todos nós fazemos e eles levavam consigo 
essa experiência que lhes agarrava mais os olhos 
entre si.
E aparece este terceiro. O terceiro vem e começa a 
trabalhar outra coisa, outra possibilidade. Nós pre-
cisamos de um mestre, precisamos de um guia, 
precisamos de uma palavra para fazer o caminho da 
nossa vida. 
O caminho espiritual não se faz sozinho. Por isso nós 
estamos aqui, uns com os outros, mestres uns para 
os outros, a escutar esta Palavra que nos guia, cheios 
do Espírito Santo para podermos ser isto na vida uns 
dos outros: aqueles que ajudam a escutar. 
E Jesus começa por perguntar e por dar tempo a 
que cada um diga porque é que os seus olhos estão 
fechados. O que é que neste momento me faz cerrar 
os olhos. 
Jesus está aqui, ao lado de cada um de nós a escutar 
isso e a fazer caminho com isso. 
E depois, vai trabalhando lentamente, porque os 
olhos talvez não se abram de um momento para 
o outro. Há uma instantaneidade na conversão, na 

transformação, no ver, na nova visão Pascal. Mas, ao 
mesmo, tempo há um processo, há um fazer, há um 
construir e o construir vai muito por esta escuta tam-
bém que eu faço, depois de me sentir escutado, de 
sentir quem eu sou. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe 
o que é que eu trago dentro de mim. Eles começam 
a escutar esta lição que Jesus faz começando em 
Moisés e passando pelos profetas, explicando-lhes 
tudo. Isto é, vai deixando a semente da Palavra nos 
seus corações. 
No coração de cada um de nós há tantas sementes!

E Jesus continua com eles o caminho, e essa expe-
riência de um caminho acompanhado é também a 
experiência Pascal. 
Nós não estamos sós na descoberta deste novo 
olhar, Ele está connosco. É porque Ele está connos-
co, é porque Ele vem caminhar ao nosso lado que 
esta transformação é capaz de acontecer.

E depois, dá-se isto: ontem, lendo o Evangelho de 
Marcos na Vigília Pascal, o homem vestido de bran-
co diz às mulheres: ”A partir de agora Ele vai à vos-
sa frente.” E de facto, Jesus vai à nossa frente como 
Ressuscitado. Mas os discípulos dizem: “Senhor, já é 
tarde, fica connosco, permanece connosco.” E Jesus, 
num gesto de amor, de condescendência amorosa 
diz: “Eu fico convosco. ”
Este pedido, esta prece, esta oração, este grito tantas 
vezes fazemos na nossa vida. Senhor, fica connosco 
porque se faz tarde. Senhor, fica connosco porque a 
noite já desce. Senhor, fica connosco. É esta certeza 
de que Ele fica sempre connosco e Se senta à nossa 
mesa, na quotidianidade da nossa vida, no ordiná-
rio daquilo que somos. Aceita a nossa humanidade, 
senta-se à nossa mesa, come connosco. Mas é Ele 
que parte o pão.
E neste gesto do partir do pão, aqueles olhos esta-
lam e eles compreendem que Ele está vivo. 
E deixam de O ver, mas deixar de O ver já não é um 
problema porque o importante foi eles fundarem a 

Hoje, o Evangelho pode-se resumir em três palavras: 
morte, ressurreição e vida.

Morte: Os dois discípulos voltam à sua vida quotidia-
na, repletos de desânimo e desilusão: o Mestre mor-
reu e, por conseguinte, é inútil esperar. Sentiam-se 
desorientados, enganados e desiludidos. O seu cami-
nho é um voltar atrás; é um afastar-se da experiência 
dolorosa do Crucificado. A morte de Cristo era uma 
morte daquilo que imaginavam ser Deus. Na realida-
de, eram eles os mortos no sepulcro da sua limitada 
compreensão.
Ressurreição: Na obscuridade da noite mais escu-
ra, Jesus aproxima-Se dos dois discípulos e caminha 
pela sua estrada, para que possam descobrir que Ele 
é o caminho, a verdade e a vida. Depois de terem en-
contrado o Ressuscitado, os dois discípulos retornam 
cheios de alegria, prontos a dar testemunho.
Vida: Encontrar o Ressuscitado transforma toda a 
vida e torna fecunda qualquer esterilidade. O Res-
suscitado desaparece da vista deles, para nos ensinar 
que não podemos reter Jesus na sua visibilidade his-
tórica: «Felizes os que crêem sem terem visto!»
A fé verdadeira é a que nos torna mais caridosos, mais 
misericordiosos, mais honestos e mais humanos; é a 
que anima os corações levando-os a amar a todos 
gratuitamente, sem distinção nem preferências; é a 
que nos leva a ver no outro, não um inimigo a vencer, 
mas um irmão a amar, servir e ajudar; é a que nos leva 
a espalhar, defender e viver a cultura do encontro, do 
diálogo, do respeito e da fraternidade; é a que nos 
leva a ter a coragem de perdoar a quem nos ofende, 
a dar uma mão a quem caiu, a vestir o nu, a alimentar 
o faminto, a visitar o preso, a ajudar o órfão, a dar de 
beber ao sedento, a socorrer o idoso e o necessitado. 
A verdadeira fé é a que nos leva a proteger os direitos 
dos outros, com a mesma força e o mesmo entusias-
mo com que defendemos os nossos. Na realidade, 
quanto mais se cresce na fé e no seu conhecimento, 
tanto mais se cresce na humildade e na consciência 
de ser pequeno.

sua vida nesta nova visão. Por isso, vão a correr a Je-
rusalém dizer: nós vimos. E ouvir: o Senhor ressusci-
tou verdadeiramente e apareceu a Simão, a primeira 
profissão da Igreja primitiva.
Queridos irmãos, hoje também nós vamos partir 
o pão. E que ao partir do pão se parta também o 
nosso olhar e descubramos uma nova visão das coi-
sas, aquela visão que a fé é capaz de nos dar, que 
o sepulcro vazio é capaz de instituir em nós. Que é 
perceber que tudo não acaba aqui, perceber que 
não é só isto, que não é apenas isto; perceber que 
a Vítima é capaz de ser o grande transformador da 
história, de ser Aquele que inspira uma nova história. 
A Vítima não é apenas Aquele que ficou eliminado, 
Aquele que ficou descartado mas Ele vem ajudar-
-nos a escrever uma nova história. E que o dom de 
amor radical que é a hospitalidade de todos que Ele 
representa na cruz continua a ser para nós a grande 
lição, o grande caminho, a grande verdade, a verda-
deira vida que nós somos chamados a viver.
Ao partir do pão que os nossos olhos se abram.


