
  

 
 

 

Jesus está connosco! 

 

 

Felizes os que acreditam ser ver 

Já ouviram dizer: “Ver para crer como 

São Tomé”? É um ditado popular que 

tem origem no Evangelho que hoje 

ouvimos na Missa. 

Pois é: São Tomé não acreditou que 

Jesus tinha ressuscitado e aparecido aos 

outros apóstolos. Só depois de ver Jesus, 

e de tocar com a mão no sítio das suas 

feridas, é que acreditou.  

Jesus ralhou-lhe e disse: ”Tu acreditaste 

porque viste. Felizes os que acreditam 

em Mim sem nunca me terem visto.” 

Os que acreditam em Jesus sem nunca o 

terem visto somos todos nós, que nunca 

O vimos, mas acreditamos que Ele é o 

Filho de Deus, e que está sempre no 

meio de nós. Nós acreditamos em 

Jesus e somos muito amigos d’Ele. 



Leitura: Actos 4, 32 - 35 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 
Eram muitas as pessoas que se tinham tornado cristãos e tinham um só coração e uma só 

alma; ninguém tinha coisas só para si, mas tudo o que cada um tinha era de todos. 

Os Apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus com grande poder e 

todos tinham grande simpatia por eles. 

Não havia entre eles qualquer pessoa pobre, porque todos os que tinham terras ou casas 

vendiam-nas e traziam o dinheiro da venda, que entregavam aos Apóstolos. Depois os 

Apóstolos distribuíam o dinheiro a cada pessoa conforme aquilo de que ela precisava. 

Evangelho: Jo 20, 19 - 31 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 

Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam fechados numa casa com 

medo dos judeus. De repente, Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes:  

- “A paz esteja convosco.” - 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; 

e àqueles a quem não perdoardes, não serão perdoados.” 

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, apresentou-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. 



 

  

 

No Evangelho de hoje, Jesus disse muitas coisas importantes, que têm 

aplicação para nós, que vivemos quase dois mil anos depois. 

Vais completar as frases mais importantes de Jesus, do Evangelho de hoje. 

Depois, com a ajuda dos teus pais ou catequistas, pensa em como essas 

frases se aplicam a ti, na tua vida de todos os dias. 

 

A ______ esteja convosco. 

Recebei o _____________     ___________. 

Àqueles a quem perdoardes os ____________, ser-lhes-ão ____________. 

______________ os que _________________ sem nunca terem visto. 

 

 

SANTO ESPÍRITO                         PAZ             PECADOS  

ACREDITAM          PERDOADOS                                          FELIZES 

 

 

 

 
 

 

LÊ COM ATENÇÃO A LEITURA DOS ACTOS DOS APÓSTOLOS. PENSA COMO 

DEVIA SER TÃO BOM VIVER NUMA COMUNIDADE EM QUE TODOS SE 

AJUDAM, E OS QUE TÊM MAIS COISAS DÃO-NAS AOS QUE TÊM MENOS, E 

NÃO HÁ LUTAS NEM INVEJAS. 

ESTA SEMANA VAIS FAZER UM ESFORÇO PARA VIVER COMO OS 

PRIMEIROS CRISTÃOS, AJUDANDO TODOS OS QUE PRECISAM  DA TUA 

AJUDA, E PARTILHANDO AS TUAS COISAS. 



 



  



 

 

 

 


