












Do Evangelho de S. João

No primeiro dia da semana, Maria 
Madalena foi de manhãzinha, ainda 
escuro, ao sepulcro e viu a pedra 
retirada do sepulcro. Correu então 
e foi ter com Simão Pedro e com 
o discípulo predilecto de Jesus e 
disse-lhes: «Levaram o Senhor do 
sepulcro, e não sabemos onde O 
puseram». Pedro partiu com o 
outro discípulo e foram ambos ao 
sepulcro. Corriam os dois juntos, 
mas o outro discípulo antecipou-
se, correndo mais depressa do que 
Pedro, e chegou primeiro ao 
sepulcro. Debruçando-se, viu as 
ligaduras no chão, mas não entrou. 
Entretanto, chegou também Simão 
Pedro, que o seguira. Entrou no 
sepulcro e viu as ligaduras no 
chão e o sudário que tinha estado 
sobre a cabeça de Jesus, não com 
as ligaduras, mas enrolado à parte. 
Entrou também o outro discípulo 
que chegara primeiro ao sepulcro: 
viu e acreditou. Na verdade, ainda 
não tinham entendido a Escritura, 
segundo a qual Jesus devia ressus-
citar dos mortos.

Actos 10, 34-43   Salmo 117(118) 
1 Coríntios 5, 6b-8         João 20, 1-9
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“Viu e acreditou”                 (Jo 20, 8)

1. Maria Madalena, Simão Pedro e o discípulo 
amado foram os primeiros a descobrir que o 
túmulo de Jesus estava vazio. São as primeiras 
testemunhas do túmulo vazio. Apesar disso, e 
dado que não é fácil acreditar na ressurrei-
ção, verificamos como a sua fé é progressiva, 
caminha entre dúvidas e incertezas. Eles têm 
necessidade de superar a dor do calvário e, 
depois, a surpresa do sepulcro vazio. E é 
deste modo que João, nestes capítulos finais 
do Evangelho, apresenta o itinerário através 
do qual se pode chegar à fé. Utilizando o 
verbo ver, ele explica-nos que se chega à fé 
na ressurreição de forma gradual. De facto 
uma coisa é ver a realidade de relance, outra 
é contemplá-la procurando respostas, e outra 
é ver para além da realidade. Diante do 
túmulo vazio, o que vemos ou  como vemos 
nós? Que é necessário para reconhecer Jesus 
Ressuscitado?




2. João utiliza três verbos gregos diferentes, que a 
nossa tradução litúrgica portuguesa traduz por ‘ver’. 
Ele diz que Maria Madalena, ao chegar ao sepulcro 
«viu  (blépei) a pedra retirada» (Jo 20, 1),  isto é, 
captou com o olhar. No fundo, viu a realidade e nada 
mais. Depois, o evangelista diz que quando Pedro 
chegou ao sepulcro, «entrou e viu  (theorêi) as 
ligaduras no chão» (v. 6), isto é, deteve-se a 
contemplar. Dito de outro modo, fez silêncio e 
procurou respostas para a inquietação. João refere 
ainda que o outro discípulo entrou também no 
sepulcro, «viu (êiden) e acreditou» (v. 8), isto é, viu 
para além da realidade. Este discípulo, ao ver, intuiu o 
que sucedeu. É o passo decisivo da fé: passar da 
realidade que se vê àquela outra realidade 
escondida, que dá sentido a tudo o que se vê.

3. Isto faz-nos lembrar a célebre frase de Antoine 
de Saint-Exupéry, no livro ‘O Principezinho’. Dizia 
ele que “Só se vê bem com o coração; o essencial é 
invisível aos olhos”.   A quem quiser encontrar o 
sentido para a sua vida, não lhe basta olhar sem 
mais. A fé abre os nossos olhos a uma outra forma 
de ver. Na verdade, para reconhecer Jesus vivo, 
ressuscitado, presente ao nosso lado, é necessário 
olhar com o coração. Percebe-se no Evangelho de 
hoje que foi o discípulo amado quem, com mais 
rapidez, acabou por reconhecer que o Senhor estava 
vivo. E é curioso reparar que este discípulo nem 
sequer tem nome. Porque será? O discípulo amado 
que reconhece que o Senhor está vivo, ressuscitado 
e no meio de nós, não tem nome para que cada um 
de nós lá possa colocar o seu próprio nome.

Senhor Jesus, quero cantar com alegria os 
aleluias pascais que anunciam a tua ressur-
reição. Dissipa as minhas dúvidas e medos 
para poder celebrar com júbilo a Tua 
presença viva. Abre o meu coração e a minha 
alma para acreditar sem reservas. Quero ser 
teu discípulo amado. Escreve o meu nome no 
teu peito. Amén.
Evangelho do Domingo II da Páscoa:  João 20, 19-31

Papa Francisco:
“Diante da pandemia 
que está a espalhar tanto 
sofrimento pelo mundo, 
muitos se perguntam sobre 
o que faz Deus em relação 
à dor humana.  A resposta 
é a Paixão de Cristo. 
Contemplando a Jesus 
crucificado, podemos 
descobrir a verdadeira face 
de Deus: não um deus que 
seria uma projeção daquilo 
que somos – do que 
consideramos como sucesso, 
do nosso sentido de justiça, 
da nossa indignação – mas de 
um Deus que, em vez de se 
revelar de forma espetacular 
e impor com força, se revela 
através do amor, manifestado 
na humildade, proximidade 
e entrega. De fato, o poder 
deste mundo passa, mas o 
amor permanece. 
Na Cruz, que é a cátedra de 
Deus, vemos como o amor 
divino cura o nosso pecado, 
fazendo da morte uma 
passagem para a vida. 
Por isso, Jesus nos exorta a 
não temer, a ter coragem, 
pois Ele está ao nosso lado: 
nunca nos esquece nem nos 
deixa sós; e pede-nos que 
abramos o nosso coração 
na oração e assim acolhamos 
a salvação que que Ele nos 
trouxe com a sua vitória 
sobre o pecado e a morte.

Audiência Geral, 08.04.2020









Decálogo da pessoa prudente:
1º: Nunca deixes para amanhã 
  o que podes fazer hoje. 
2º: Nunca obrigues o outro a fazer 
  o que tu mesmo podes fazer.
3º: Nunca gastes o dinheiro enquanto 
  ele não estiver em teu poder. 
4º: Nunca compres aquilo que não precisas,   
  simplesmente porque é barato.
5º: A vaidade sai mais cara do que a fome, 
  a sede e o frio.
6º: Raramente nos arrependemos de 
  ter comido pouco; muitas vezes nos   
  arrependemos de ter comido demasiado.
7º: Nada é enfadonho quando se faz 
  de boa vontade.
8º: Com frequência causamo-nos males que   
  nunca existiriam senão na nossa imaginação.
9º: Vê sempre o lado bom das coisas.
10º: Quando estiveres aborrecido conta 
  até dez; se estiveres muito aborrecido… 
  conta até cem. 

Santo triste é triste santo!
Rir faz bem!
Num espectáculo de variedades, o actor 
diz que sabe imitar de tudo…
Pergunta-lhe, então, um espectador: 
- Ai sabe?! E sabe imitar uma galinha?!
- Naturalmente! - responde o actor.
- Então ponha já aí um ovo!
——
O estudante delegado de turma 
foi ao hospital visitar o professor. 
Ao regressar todos os colegas 
se precipitaram a interrogá-lo:
- Então, há alguma esperança?
- Não, nenhuma! Amanhã já virá dar aulas!
——
Um professor de uma universidade 
inglesa disse aos alunos: 
- Tenho hoje a alegria de vos comunicar 
que acabo de ser nomeado médico 
de Sua Majestade, a Rainha! 
- De imediato os alunos aplaudiram, 
puseram-se de pé e cantaram o hino 
nacional de Inglaterra que começa assim:
«God Save the Queen!», que quer dizer: 
«Deus salve a Rainha!»
——
- Porque é que os alentejanos não bebem 
leite fresco pela manhã? 
- Porque não conseguem meter a vaca 
dentro do frigorífico!
——
Dois amigos que não se viam há muitos 
anos encontraram-se no comboio: 
- Então, como estás? Que fazes tu?
- Estou estabelecido. 
- Ai, sim! E a que negócio te dedicaste? 
- Tenho uma lojita de miudezas.
- Boa! E vendes muito?
- Conforme. Uns dias não vendo nada. 
Mas noutros vendo o dobro!

Soluções do Boletim nº 21 (05.04.2020):
1. Os gansos atravessam a estrada para passarem para o 
outro lado; 2. O Mar Negro está de luto por causa do seu 
irmão Mar Morto; 3. Inventou-se a caneta porque antes não 
existia!



Padres apoiam ULS - Guarda 
com a compra de um ventilador 
Os Padres da Diocese da Guarda aderiram à 
campanha promovida pela Delegação 
Distrital da ANAFRE – Associação Nacional 
de Freguesias e entregaram a quantia 
necessária para aquisição de um ventilador, 
para a ULS da Guarda, essencial na luta 
contra a pandemia da COVID-19. A campa-
nha foi lançada no dia 27 de Março, tendo 
sido acolhida de imediato pelo Bispo, Padres 
e Diáconos da Diocese. Perante a escassez 
mundial de equipamentos médicos, a logística 
tornou-se no mais complexo dos problemas 
que os Estados têm de ultrapassar para 
combater pandemia provocada pelo novo 
coronavírus. O presbitério da Diocese da 
Guarda colaborou na aquisição de um 
ventilador que pode ajudar a salvar vidas. 
Com este donativo os padres reafirmam a 
sua proximidade a todos os cidadãos. 

Liga dos Servos de Jesus 
financia desfibrilhador e ecógrafo 
A Liga dos Servos de Jesus financiou a 
aquisição de um desfibrilhador e de um 
ecógrafo para a ULS Guarda, no âmbito do 
combate à pandemia Covid-19. Esta iniciativa 
acontece no seguimento da campanha de 
angariação de fundos lançada pela Delegação 
Distrital da ANAFRE junto das freguesias do 
distrito e também de toda a sociedade tendo 
em vista a angariação de fundos para a ULS. 
Para a aquisição destes equipamentos, que 
vão servir para a ecografia pulmonar e carro 
de emergência na Área Hospitalar Covid-19, 
a Liga dos Servos de Jesus transferiu, a 
quantia correspondente, para a ULS Guarda. 
A Liga dos Servos de Jesus foi fundada por D. 
João de Oliveira Matos, antigo Bispo Auxiliar 
da Diocese da Guarda, falecido em 1962, e 
natural de Valverde, Fundão, onde nasceu há 
141 anos. O actual assistente espiritual da 
Liga dos Servos de Jesus é o P.e Jorge Colaço. 

«Rostos de Fé» 
Um grupo de sacerdotes, dos mais jovens da 
Diocese da Guarda, uniu-se para concretizar 
um projeto online, a que chamaram «Rostos 
de Fé». Quiseram desta forma manifestar a 
sua “presença às comunidades e às pessoas 
que lhes estão confiadas” neste tempo de 
pandemia e de um distanciamento físico 
obrigatório, referiu ao jornal diocesano A 
Guarda o Padre João Marçalo, pároco da 
Capinha e o principal promotor deste 
projecto. Este projecto de acompanhamento 
e presença espiritual, pretende semear a 
esperança a partir da Palavra de Deus, 
apresentando uma meditação do Evangelho 
de cada dia, num vídeo de cerca de cinco 
minutos. Todos os dias, pelas 18h00, é 
partilhada uma publicação na página do 
facebook e do instagram criadas para esse fim, 
para que haja um fortalecimento da “fé e 
provoque o encontro com Aquele que não 
nos deixa sós”, referiu. Para além disso, os 
padres que fazem parte deste grupo 
disponibilizam-se também a acompanhar indi-
vidualmente quem necessitar de alguma ajuda 
espiritual. “Não se trata de dispor de 
qualquer acto sacramental”, esclareceu, mas 
“promover aquilo que na Igreja sempre foi 
prática: a direcção espiritual”. 

Ajuda à Igreja que Sofre
A fundação pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre 
(AIS) acaba de lançar uma nova página na 
internet, que procura “sensibilizar o maior 
número possível de portugueses para a 
realidade dos cristãos perseguidos no 
mundo”. A diretora da AIS em Portugal, 
Catarina Martins de Bettencourt, destacou o 
esforço para tornar o site “mais acessível”. 
Foi dado destaque às campanhas em curso, 
com informação relevante sobre os projetos 
mais urgentes. “Informar, orar e partilhar são 
os três pilares desta fundação pontifícia”, 
acrescenta a AIS: www.fundacao-ais.pt

Ouça o programa “Estrela da Manhã” na RCB:  todos os Domingos entre as 10h00 e as 11h00

http://www.fundacao-ais.pt/
http://www.fundacao-ais.pt/

