
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».
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Jesus assumiu verdadeiramente a nossa humanidade, partilhando 
da nossa condição com todos os seus afectos para assim nos trazer 
a salvação. Ele tomou sobre si a minha tristeza para doar-me a sua 
alegria, e desceu com os nossos passos até à angústia da morte, 
para nos fazer voltar à vida com os seus passos.”
Segundo João Paulo II, a liturgia da Igreja tem como função primária 
reconduzir-nos a percorrer incansavelmente o caminho pascal 
aberto por Cristo, no qual se aceita morrer para entrar na vida.
IN COMMUNIO, REVISTA CATÓLICA

EVANGELHO DESTE DOMINGO
LC 24, 35-48

Fritz von Uhde-Der Gang, o caminho de Emaús

SALMO RESPONSORIAL 
Sal. 4, 2.4.7.9 
REFRÃO: 
Fazei brilhar sobre nós, Senhor, 
a luz do vosso rosto.

CONTRIBUTOS 
podem ser feitos directamente para a seguinte 
conta bancária: SANTANDER
PT50 0018 0003 4942 2140 020 06

HORÁRIO DAS MISSAS 
Sábados e véspera de Dias Santificados:
19h00: Igreja Paroquial

Domingos e Dias Santificados:
10h30: Igreja de Caselas
12h00: Igreja Paroquial
19h00: Igreja Paroquial

Dias da Semana (3ª a 6ª Feira)
19h00: Igreja Paroquial

CONFERÊNCIA VICENTINA  Neste fim-de-
semana, de 17-18 de Abril, recomeça o habitual 
peditório para a Conferência Vicentina. 

Recordamos que, devido à pandemia, a 
recolha das ofertas é feita à entrada para as 
Missas.

Ajudem as Vicentinas a ajudar quem mais 
precisa de ajuda na nossa Paróquia.
Bem-hajam.

PA R Ó Q U I A  SÃO FRANCISCO XAVIER1177



O mundo cristão está gradualmente a tornar-se es-
téril, e esgota-se como uma terra profundamente 
explorada que se torna areia. Não devemos ceder 
ao desencanto, ao desânimo, às lamentações. Tra-
balhamos muito e, às vezes, parece que acabamos 
derrotados, como quem tivesse de fazer o balanço 
de uma estação já perdida, olhando para aqueles 
que nos deixam, ou já não nos consideram credíveis, 
relevantes.

Vamos ler a esta luz, mais uma vez, o episódio de 
Emaús. Os dois discípulos fogem de Jerusalém, 
afastam-se da “nudez” de Deus. Estão escandalizados 
com o falhanço do Messias, em quem haviam espe-
rado, e que agora aparece irremediavelmente derro-
tado, humilhado, mesmo após o terceiro dia.

O ÍCONE DE EMAÚS COMO CHAVE DE LEITURA DO PRESENTE E DO FUTURO
Papa Francisco, Brasil, 2013

Jan Wildens, Jesus e os discipulos de Emaús

O mistério difícil das pessoas que abandonam a Igre-
ja; de pessoas que, após se deixarem iludir por outras 
propostas, consideram que a Igreja – a sua Jerusa-
lém – nada mais lhes pode oferecer de significativo e 
importante. E assim seguem pelo caminho sozinhos, 
com a sua desilusão.
Talvez a Igreja lhes apareça demasiado frágil, tal-
vez demasiado longe das suas necessidades, talvez 
demasiado pobre para dar resposta às suas inquie-
tações, talvez demasiado fria para com elas, talvez 
demasiado auto-referencial, talvez prisioneira da 
própria linguagem rígida, talvez lhes pareça que o 
mundo fez da Igreja uma relíquia do passado, insu-
ficiente para as novas questões; talvez a Igreja tenha 
respostas para a infância do homem, mas não para a 
sua idade adulta.

O facto é que hoje há muitos que são como os dois 
discípulos de Emaús; e não apenas aqueles que bus-
cam respostas nos novos e difusos grupos religiosos, 
mas também aqueles que parecem já viver sem 
Deus tanto em teoria como na prática.
Perante esta situação, o que fazer?

Serve uma Igreja que, na sua noite, não tenha medo 
de sair. Serve uma Igreja capaz de interceptar o ca-
minho deles. Serve uma Igreja capaz de inserir-se na 
sua conversa. Serve uma Igreja que saiba dialogar 
com aqueles discípulos, que, fugindo de Jerusalém, 
vagueiam sem meta, sozinhos, com o seu próprio 
desencanto, com a desilusão de um cristianismo 
considerado hoje um terreno estéril, infecundo, inca-
paz de gerar sentido.
Muitos se enamoraram das potencialidades da glo-
balização e, nela, existe algo de verdadeiramente 
positivo. Mas, a muitos, escapa o lado obscuro: o ex-
travio do sentido da vida, a desintegração pessoal, 
a perda da experiência de pertencer a um “ninho” 
seja ele qual for, a violência subtil mas implacável, a 
ruptura interior e a fratura nas famílias, a solidão e 
o abandono, as divisões e a incapacidade de amar, 
de perdoar, de compreender, o veneno interior que 
torna a vida um inferno, a necessidade da ternura 
porque nos sentimos tão inadaptados e infelizes, as 
tentativas frustradas de encontrar respostas na dro-
gas, no álcool, no sexo, que se tornam novas prisões.

E muitos procuraram atalhos, porque apresenta-se 
demasiado alta a «medida» da Grande Igreja. Muitos 
pensaram: a ideia de homem é grande demais para 
mim, o ideal de vida que propõe está fora das mi-
nhas possibilidades, a meta a alcançar é inatingível, 
longe do meu alcance. Todavia eu não posso viver 
sem ter pelo menos alguma coisa, nem que seja 
uma caricatura, daquilo que é demasiado elevado 
para mim, daquilo que não posso me permitir. Com 
a desilusão no coração, foram à procura de alguém 
que os iludirá uma vez mais.
A grande sensação de abandono e solidão, de não 
pertencerem sequer a si mesmos que muitas vezes 

surge dessa situação, é dolorosa demais para ser 
silenciada. Há necessidade de desabafar, restando-
-lhes então a via da lamentação: Como é que chega-
mos a esse ponto? Mas a própria lamentação torna-
-se, por sua vez, como um boomerang que regressa 
e acaba por aumentar a infelicidade. Poucas pessoas 
são capazes de ouvir a dor: é preciso pelo menos 
anestesiá-la.

Hoje, serve uma Igreja capaz de fazer companhia, 
de ir para além da simples escuta; uma Igreja, que 
acompanha o caminho pondo-se em viagem com as 
pessoas; uma Igreja capaz de decifrar a noite contida 
na fuga de tantos irmãos e irmãs de Jerusalém; uma 
Igreja que se dê conta de como as razões, pelas quais 
há quem se afaste, contém já em si mesmas também 
as razões para um possível retorno, mas é necessário 
saber a totalidade com coragem.
Em Jerusalém, residem as nossas fontes: Escritura, 
Catequese, Sacramentos, Comunidade, amizade do 
Senhor, Maria e os Apóstolos... Somos ainda capazes 
de contar de tal modo essas fontes, que despertem 
o encanto pela sua beleza?

Porventura conhece-se algo de mais forte que a 
força escondida na fragilidade do amor, do bem, da 
verdade, da beleza?
A busca do que é cada vez mais rápido atrai o ho-
mem de hoje: internet rápida, carros velozes, aviões 
rápidos, relatórios rápidos... E, todavia, sente-se uma 
necessidade desesperada de calma, quero dizer de 
lentidão. A Igreja sabe ainda ser lenta: no tempo para 
ouvir, na paciência para costurar novamente e re-
construir? Ou a própria Igreja já se deixa arrastar pelo 
frenesi da eficiência?
Recuperemos a calma de saber sintonizar o passo 
com as possibilidades dos peregrinos, com os seus 
ritmos de caminhada, recuperemos a capacidade de 
estar sempre perto para lhes permitir abrirem uma 
brecha no desencanto que existe nos corações, para 
que possam entrar. Eles querem esquecer Jerusalém 
onde residem as suas fontes, mas assim acabarão por 
sentir sede.


