












Do Evangelho de S. João

Na tarde daquele dia, o primeiro da 
semana, (…) veio Jesus, apresentou-Se 
no meio deles e disse-lhes: «A paz 
esteja convosco». Dito isto, mostrou-
lhes as mãos e o lado. 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». (…) Tomé, um dos Doze, cha-
mado 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 cravos, se 
não meter o dedo no lugar dos 
cravos e a mão no seu lado, não acre-
ditarei». Oito dias depois, estavam os 
discípulos outra vez em casa e Tomé 
com eles. Veio Jesus, estando as por-
tas fechadas, apresentou-Se no meio 
deles e disse: «A paz esteja convos-
co». Depois disse a Tomé: «Põe aqui 
o teu dedo e vê as minhas mãos; 
aproxima a tua mão e mete-a no meu 
lado; não sejas incrédulo, mas crente». 
Tomé respondeu-Lhe: «Meu Senhor e 
meu Deus!». Disse-lhe Jesus: «Porque 
Me viste acreditaste: felizes os que 
acreditam sem terem visto».

Actos 2, 42-47    Salmo 117 (118) 
1 Pedro 1, 3-9        João 20, 19-31
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“Se não vir… não acreditarei”                (Jo 20, 25)

1. A comunidade dos apóstolos, sem o 
Mestre, está desorientada. Deixa-se levar 
pelo medo e, sem rumo, fecha-se sobre si 
mesma. Cristo é que fora sepultado, mas 
parece que eles é que vivem na escuridão do 
túmulo. A comunidade já nem está toda 
reunida. Tomé está ausente do Cenáculo. E 
quando lhe anunciam que Cristo está vivo, diz 
que só acreditaria se o visse com os seus 
olhos e o tocasse com os seus dedos. Como 
interpretar esta reação? Não eram simples 
dúvidas. Tomé revela querer ver Jesus. Vira-o 
morto na cruz. Agora precisava de o ver vivo, 
ressuscitado. Não pede nada de errado, nem 
nada que nós não pedíssemos também. No 
fundo, corporiza a tensão própria da fé, uma 
tensão permanente entre fé e razão, fé e 
insegurança, fé e escuridão. Quer queiramos, 
quer não, este diálogo surge sempre. Afinal, o 
que nos ensina hoje Tomé?




2. Tomé não foi o único que teve dúvidas. No Evangelho 
de Lucas, o Ressuscitado pergunta: “Porque estais 
perturbados e porque surgem tais dúvidas nos vossos 
corações?” (Lc 24, 38). Marcos diz que Jesus ressuscitado 
censurou a dureza de coração dos discípulos, por não 
terem acreditado naqueles que o viram ressuscitado (Mc 
16, 14). Mateus diz que, após a ressurreição, já na Galileia, 
“alguns ainda duvidavam” (Mt 28, 17). Parece, portanto, 
que não é só Tomé que duvida. Ele personaliza todas as 
dificuldades que cada discípulo tem para acreditar na 
Ressurreição de Jesus. A aparição de Jesus parece ter 
Tomé como destinatário mas, na realidade, o destina-
tário somos nós, que Lhe exigimos provas. Somos 
“Tomé” sempre que exigimos evidências físicas de Deus, 
sempre que o queremos tocar com os dedos da ciência 
e da razão, ou quando nos afastamos da comunidade e 
endurecemos o coração ao dom da fé.
3. Costumamos ver Tomé como um símbolo da dúvida. 
No entanto ele é um autêntico modelo de fé. E João 
presta-lhe justiça, ao colocar na sua boca a mais sublime 
profissão de fé: “Meu Senhor e meu Deus!” (Jo 20,  28). 
Tomé torna-se o primeiro a professar a fé na divindade 
de Cristo. Para ele, Jesus já não é só um mestre, um 
profeta, o messias. Agora, vê-o já como verdadeiro Deus 
presente no meio da humanidade. Percebe que Cristo 
vive agora uma vida que escapa aos nossos sentidos, que 
não pode ser tocada com as nossas mãos, nem vista 
com os nossos olhos, e que só pode ser alcançada 
mediante a fé, uma fé que não é fruto da razão, nem da 
evidência, mas de um coração rendido ao amor. Só quem 
se rende ao amor pode ver esse Amor vivo e ressus-
citado.

Senhor Jesus, hoje quero tocar as tuas chagas, 
não com os dedos, e não porque duvide, mas com 
os lábios, porque te amo. Beijo-te, Jesus, quando 
me deixo trespassar pelos cravos, estes espinhos 
que são as provas da vida. Como Tomé, posso 
tardar a ajoelhar-me, mas quando o faço, ajoe-
lho de verdade. Quando te digo: “amo-Te”, quero 
dizê-lo e amar-te de verdade. Amén.

Evangelho do Domingo III da Páscoa:  Lucas 24, 13-35

Papa Francisco:
“Habitualmente tende-se 
a identificar a paz com 
uma certa tranquilidade, 
harmonia e equilíbrio 
interior. Ora isto nem 
sempre é verdade! 
Quantas vezes a inquietude 
marca um momento 
importante de crescimento 
na vida, enquanto a 
tranquilidade interior se 
fica a dever apenas a uma 
consciência adormecida; 
e então, na vida, o Senhor 
precisa de nos dar um 
abanão nestas falsas 
seguranças. O verdadeiro 
equilíbrio interior, 
ou seja, a verdadeira paz, 
recebemo-la de Cristo, o 
Filho de Deus. Os obreiros 
da paz, que serão 
chamados filhos de Deus, 
aprenderam e praticam a 
arte da paz, segundo o 
modelo que temos em 
Jesus Cristo.  […] 
De facto, n’Ele são 
reconciliadas todas as 
coisas, instaurando-se a paz 
pelo sangue da sua cruz. 
A paz vem da sua cruz e 
gera uma humanidade nova, 
encarnada numa série 
infinda de pessoas santas, 
criativas, que sempre 
inventam caminhos novos 
para se reconciliar com 
seus irmãos. 
Esta vida de filhos de Deus 
que, pelo sangue de Cristo, 
procuram e encontram 
os seus irmãos, 
é a verdadeira felicidade.

Audiência Geral, 15.04.2020


















Ora, veja lá se adivinha?!
1) Meu tio tem um irmão
    e até irmão carnal;
    este irmão não é meu tio, 
    que será ele afinal?

2) Qual a invenção humana 
    que mais tem contribuído 
    para erguer o mundo?

3) Era tão orgulhoso, tão orgulho, 
    que não trabalhava para ninguém 
    sem que primeiro lhe tirassem o chapéu. 
    Que profissão tinha?

Provérbios internacionais:
* A porta melhor fechada 
  é a que se pode deixar aberta! (China)
* A ninguém desgosta 
  o seu próprio mau cheiro! (Grécia)
* A resposta mais breve é a acção! (América)

Santo triste é triste santo!
Rir faz bem!
- Senhor doutor, tenho umas dores 
horríveis na perna esquerda. 
O clínico, após um atento exame, diz:
- Pois é! É a idade…
- Perdão, senhor doutor, mas deve haver 
engano, porque a perna direita tem a
 mesma idade e não me dói!
———
- Menino Gonçalo, este exercício não foi 
feito por si! - diz o professor.
- Pois não, senhor professor. Adivinhou! 
Quem o fez foi o meu pai, mas quem 
emendou os erros fui eu!
———
O polícia interroga um suspeito:
- Pode dizer-me onde estava na noite de 
8 para 9 de Abril?
- Posso sim, senhor polícia, estava aqui 
mesmo, a explicar ao polícia de serviço, 
que por acaso também era o senhor, 
onde tinha passado a noite de 27 para 
28 de Março…
———
A mulher encontra o marido na adega:
- Valha-te Deus, homem! Andas sempre 
à volta da pinga! Qualquer dia o vinho 
dá cabo de ti.
- Nem penses nisso, mulher! hic! 
Eu é que já dei cabo dele! hic!
———
O professor:
- Menino, cite-me duas coisas ainda 
desconhecidas há cem anos. 
O aluno:
- O senhor professor e eu!
———
- Luisinha, então não puseste os talheres 
na mesa, no lugar do senhor Alfredo?
- Ó mãe, desculpe-me, mas pensei que 
ele não precisasse. Então a mãe não 
disse que ele comia como um gorila?!

2020 tem sido um ano 
bissexto muito atípico. 
Fevereiro teve 29 dias, 

Março uns 300 dias, Abril 
já dura há quase 5 anos… 

e ainda falta Maio!

Primeiro treino depois da quarentena!



Catequese Paroquial 
da Infância e Adolescência
Tendo o Governo da República Portuguesa 
decidido suspender definitivamente as 
aulas presenciais até ao final do presente 
ano lectivo 2019/2020, por causa da 
pandemia COVID-19, a Paróquia do 
Fundão, decidiu também suspender todas 
as sessões de catequese presenciais. 
As catequistas e os catequistas vão 
continuar a acompanhar os seus catequi-
zandos à distância, através de contacto 
telefónico ou digital, com a ajuda e a 
preciosa colaboração dos pais, primeiros 
educadores da fé dos seus próprios filhos.
De modo a proporcionar um modelo 
simples e de fácil aplicação, o pároco do 
Fundão e o Secretariado Paroquial da 
Catequese, resolveram adoptar um modelo 
catequético adaptado para esta paróquia, a 
partir de uma parte da proposta do 
Secretariado da Catequese da Diocese do 
Algarve. 
Esta proposta de catequese, muito simples, 
intuitiva e digital, começa hoje a ser 
divulgada pela paróquia e pelos catequistas 
aos respectivos catequizandos e seus pais. 
Pode ser descarregada do site da paróquia 
do Fundão: www.paroquiadofundao.com.
Relativamente às festas da catequese, terão 
de ficar adiadas até ser oportuno marcar 
novas datas. A todos é pedida compre-
ensão e agradecida toda a colaboração.

Oração de Taizé - 24 de Abril
Na próxima sexta-feira, às 21h30, os jovens 
de Taizé do Fundão vão rezar em conjunto, 
cada um a partir da sua própria casa, 
utilizando uma plataforma online. Esta 
oração será também transmitida nas 
plataformas digitais da Paróquia do Fundão.

Abrigo de São José do Fundão
— Obra de Socorro Familiar —
Os contribuintes portugueses têm a possi-
bilidade de escolher uma instituição social 
à qual podem consignar/dedicar 0,5% do 
seu IRS, sem qualquer encargo fiscal para o 
próprio. 
A Obra de Socorro Familiar — Abrigo de 
São José do Fundão — apela aos seus 
benfeitores que escolham esta Instituição 
local, como beneficiária desta possibilidade 
legal. Para contribuir/consignar 0,5% do IRS 
para esta causa, quando submeter o seu 
IRS, no Mod.3 coloque como beneficiário o 
NIF: 500 874 816 da Obra de Socorro 
Familiar do Fundão.  A valência do Abrigo 
de São José, tem por missão, entre outros 
fins específicos, proporcionar alojamento, 
orientação educativa e formação escolar, 
meios de trabalho e ensino a crianças e 
jovens, e, eventualmente, a famílias, que, 
encontrando-se em situação de carência 
moral ou sócio-económica e familiar ou 
outra, necessitem de especial apoio à sua 
integral promoção, reabilitação e reintegra-
ção. Esta Obra foi fundada no Fundão a 15 
de Abril de 1955, pelo Monsenhor Santos 
Carreto e pelo Padre Fernando Ferraz, seu 
secretário e sucessor. Completou esta 
semana 65 anos de existência ao serviço 
das famílias da região e do país. Actualmen-
te tem ao seu cuidado cerca de 30 crianças 
e jovens. 

Celebração da Missa na Igreja
As orientações superiores continuam a 
determinar a suspensão da celebração 
comunitária da Santa Missa e de todos os 
outros actos religiosos com público. Assim, 
o pároco continuará a celebrar a Missa à 
porta fechada, sem povo, mas pelo povo. 

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

http://www.paroquiadofundao.com
https://www.facebook.com/paroquiafundao/
https://pt-pt.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Obra-de-Socorro-Familiar-Abrigo-de-S-Jos%C3%A9-185756141812670/
http://www.paroquiadofundao.com
https://www.facebook.com/paroquiafundao/
https://pt-pt.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Obra-de-Socorro-Familiar-Abrigo-de-S-Jos%C3%A9-185756141812670/

