












Do Evangelho de S. Lucas

Dois dos discípulos de Jesus iam a 
caminho duma povoação chamada 
Emaús. […] 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 res-
pondeu: […] «O que se refere a Jesus 
de Nazaré. […] Alguns dos nossos 
foram ao sepulcro e encontraram 
tudo como as mulheres tinham dito. 
Mas a Ele não O viram». […] Ao 
chegarem perto da povoação para 
onde iam 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. Disse-
ram então: «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 conta-
ram o que tinha acontecido no 
caminho e como O tinham reconhe-
cido ao partir o pão.

Actos 2, 14. 22-33    Salmo 15 (16) 
1 Pedro 1, 17-21      Lucas 24, 13-3
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“Os seus olhos estavam 
impedidos de O reconhecerem” 

             (Lc 24, 16)

1. Nas últimas semanas, partindo do verbo 
‘ver’, temos vindo a reflectir sobre o 
processo gradual da fé. Recordámos o 
aprofundamento da visão da fé de Maria 
Madalena, Pedro e João na manhã de Páscoa, 
e analisámos as reacções de Tomé antes e 
depois de ver Jesus Ressuscitado. Hoje 
continuamos esta catequese percorrendo o 
caminho de Emaús. Na cruz, os dois 
discípulos de Emaús, tinham visto os seus 
sonhos desmoronar, na sepultura de Jesus 
tinham enterrado os seus projectos e 
ambições humanas, e na escuridão da noite, 
tinham fechado os olhos à novidade da 
Páscoa da Ressurreição. Cometeram alguns 
erros e não estão isentos de culpa. Talvez por 
isso não tenham reconhecido que o compa-
nheiro de viagem era o Ressuscitado. O 
texto deixa entrever que o problema estava 
no modo de olhar dos discípulos. Porque é 
que eles não conseguiam reconhecer Jesus?




2. Como Tomé, tinham abandonado a comunidade. 
Tinham preferido sair de Jerusalém, partir sozinhos, 
abandonando os apóstolos. Como se isto não bastasse, 
apesar dos rumores que tinham ouvido nessa manhã, nem 
sequer se tinham dado ao trabalho de verificar a autenti-
cidade das palavras das mulheres que haviam anunciado a 
ressurreição de Jesus. Esta é também, muitas vezes, a 
atitude de quem nunca questiona as suas certezas, de 
quem nunca põe em causa as suas ideias preconcebidas. 
Estes homens tinham-se fechado numa imagem de um 
messias triunfante e, por isso, não compreendiam a missão 
de Jesus nem percebiam o sentido da Escritura que anun-
ciava o Messias como servo sofredor. Hoje o cristão 
quando abandona a comunidade e se afasta de Cristo, 
quando deixa de acreditar na presença viva do Senhor, 
também corre o risco de esvaziar a verdade da sua fé. 
Também nós podemos não reconhecer Jesus porque 
temos os olhos fechados.

3. Talvez não dêmos conta que nos nossos caminhos o 
Ressuscitado faz-se companheiro de viagem e se senta 
connosco à mesa para partilhar a Palavra e partir o pão da 
vida eterna. Ele quer operar em nós a mesma transfor-
mação que operou nos discípulos de Emaús: a conversão 
do desespero em esperança, da tristeza em alegria, e 
também a conversão à vida comunitária. É verdade que só 
as suas palavras podem despertar em nós a esperança 
perdida, mas para isso é preciso entendê-las. Não basta ler 
a Palavra de Deus. É preciso vivê-la. E nós, “homens sem 
inteligência e lentos de espírito” (Lc 24, 25) também 
precisamos de alguém que no-la explique. A homilia é 
importante, mas insuficiente. Não será tempo de encon-
trarmos novos espaços para reflectir a Palavra de Deus? 
Não será tempo para deixar que arda ‘cá dentro o cora-
ção quando Ele nos fala das escrituras’?

Senhor Jesus, faz-te companheiro da nossa viagem! 
Fica connosco porque sem Ti o nosso caminho seria 
como noite escura. Fica connosco até à última 
noite quando, fechados os nossos olhos, os 
voltemos a abrir diante o Teu rosto transfigurado e 
nos encontremos já nos braços do Pai. Amén.
Evangelho do Domingo IV da Páscoa:  João 10, 1-10

Papa Francisco:
“Hoje comemora-se o 
50º Dia Mundial da Terra. 
Trata-se de uma oportu-
nidade para renovar o 
compromisso de cuidar 
da nossa casa comum e 
dos membros mais frágeis 
da família humana. À luz 
da fé revelada na criação, 
somos convidados a 
estabelecer uma relação 
harmoniosa com a terra, 
lembrando-nos de que, 
além de ser nossa casa, 
é também casa de Deus. 
Isso significa adquirir uma 
visão contemplativa que 
reconheça a sacralidade 
da criação. Também é 
preciso uma conversão 
ecológica começando 
por reconhecer que 
não fomos fiéis 
à nossa vocação 
de administradores 
e guardiães da terra, 
tendo-a poluído, 
considerando-a 
simplesmente como 
um depósito de recursos 
a serem usufruídos, 
constituindo um 
verdadeiro pecado 
contra o Criador. 
Depois, impulsionados 
também pela actual 
pandemia que nos mostra 
que somente unidos 
poderemos enfrentar 
os desafios globais, 
é necessário promover 
iniciativas tanto a nível 
internacional como local 
que lembrem que cada 
pessoa pode dar a sua 
contribuição no esforço 
de amar e saber 
reconhecer o magnífico 
dom da terra.

Audiência Geral, 22.04.2020









Ora, veja lá se adivinha?!
1) Um tigre e um ouriço têm ambos 3 anos.
Qual dos 2 é mais velho?
2) Porque é que as galinhas chocam?
3) O que acontece quando um elefante se 
apoia numa pata?
4) Qual foi a primeira coisa que a rainha fez 
quando chegou ao trono?
5) Sabe porque é que a água foi presa?
6) Porque é que o elefante não joga boxe?
7) Porque é que a manteiga não entrou na 
discoteca?
8) Porque é que o canguru entrou para a 
universidade?
9) Qual é o animal mais antigo do mundo?
10) Porque é que os elefantes não vão à 
tropa?

Provérbios:
- A galinha põe pelo bico.
- Nem tudo o que reluz é ouro.

Soluções do Boletim nº 24, de 26.04.2020:
1) O ouriço, porque tem três anos e picos.
2) Porque não têm travões.
3) O pato fica viúvo.
4) Sentou-se.
5) Porque matou a sede.
6) Porque tem medo de levar na tromba.
7) Porque foi barrada!
8) Porque tinha bolsa.
9) É a zebra, que ainda é a preto e branco.
10) Porque têm o pé chato.

Santo triste é triste santo!
Rir faz bem!
- Ó rapaz, o teu patrão já tem esse burro 
há muito tempo?
- Não, senhor! Tem-no apenas desde que 
eu entrei para o seu serviço!
———
- O professor para o aluno: 
- Ó Tiago, não há maneira de estudares. 
Queres ser um burro grande ou 
pequeno? 
- Ó senhor professor, só quero ser do 
tamanho do senhor!
———
Ao telefone: 
- É da casa de penhores?
- Sim. Que deseja?
- Pode fazer o favor de me dizer que 
horas são?
- Mas o senhor julga que estamos aqui 
para brincadeiras?
- Brincadeiras? Ora essa! Os senhores 
têm aí o meu relógio. Deixei-o aí ontem 
de penhor!
———
- Ó amigo, o senhor já está aqui há três 
horas a ver-me pescar. Não quer tentar 
também?
- Não, desculpe, mas eu não tenho 
paciência para isso!
———
- É capaz de me dizer o que é a coluna 
vertebral?
- Perfeitamente. É um conjunto de ossos, 
onde, por cima, assenta a minha cabeça e, 
por baixo, me assento eu…
———
- Oh minha senhora, eu já não vejo um 
pedaço de carne há várias semanas…
- Maria, vai lá dentro e traz um pedaço 
de carne para mostrar a este homem!

Soluções do Boletim nº 23, de 19.04.2020:
1) Meu pai; 2) o despertador; 3) cabeleireiro.



Semana das Vocações e
Domingo do Bom Pastor
Até 3 de Maio, Domingo do Bom Pastor, 
celebramos a 57ª Semana Mundial de Oração 
pelas Vocações. Em Portugal foram disponibi-
lizados subsídios pastorais em:  ecclesia.pt/
cevm. A elaboração destes subsídios foi 
coordenada pela comunidade do Seminário 
Inter-diocesano de S. José, sediado em Braga, 
um projecto vocacional e educativo conjunto 
das Dioceses da Guarda, Viseu, Lamego e 
Bragança-Miranda. A equipa vocacional do 
Seminário teve em conta o plano de 
contingência que as comunidades cristãs 
estão a viver e adaptou os esquemas de 
oração à actual realidade.

Jornada Mundial da Juventude
em Lisboa adiada para 2023
A Santa Sé anunciou que a Jornada Mundial 
da Juventude (JMJ) de Lisboa foi adiada para 
Agosto de 2023, por causa da pandemia de 
Covid-19. A decisão foi tomada pelo Papa 
Francisco com o Dicastério para os Leigos, a 
Família e a Vida. Foi também adiada para 
Junho de 2022 a Jornada Mundial da Família, 
que iria decorrer em Roma em 2021.
O Comité Organizador Português da JMJ de 
Lisboa acolheu esta decisão “com natura-
lidade e confiança, partilhando com o Santo 
Padre o apelo a que, no actual contexto e 
nos próximos tempos, o foco da atenção de 
todos esteja no cuidado dos mais vulneráveis, 
das famílias e de todos os que, pelos mais 
diversos motivos, sofrem com os efeitos da 
pandemia causada pela Covid-19”.
As edições internacionais destas Jornadas 
promovidas pela Igreja Católica são um 
acontecimento religioso e cultural que reúne 
centenas de milhares de cristãos de todo o 
mundo, durante cerca de uma semana.

Papa forma Comissão 
para o pós COVID-19
O Dicastério da Santa Sé encarregado do 
Serviço do Desenvolvimento Humano 
Integral informou que, a pedido do Papa 
Francisco, foi formada uma Comissão 
específica para o acompanhamento da 
pandemia Covid-19. Foram constituídos 
5 grupos de trabalho para enfrentar os 
desafios presentes e futuros do pós-
pandemia: 1) um grupo dedicado à escuta 
e ao apoio das Igrejas locais (dioceses); 
2) um serviço que as torne protagonistas 
das situações em que vivem, em coope-
ração com a Cáritas Internacional; 3) um 
grupo responsável por pesquisas e 
estudos da pandemia, reflexões sobre a 
sociedade e sobre o mundo pós-
Covid-19, particularmente nos sectores 
do meio ambiente, da economia, do 
trabalho, da saúde, da política, da comu-
nicação e da segurança; 4) um grupo com 
a tarefa da comunicação com as Igrejas 
locais, ajudando-as a responder de ma-
neira autêntica e plausível ao mundo pós-
Covid-19; 5) um grupo  para apoiar a 
Santa Sé nas suas actividades e relações 
com os países e organismos internaci-
onais, comunicando-lhes os resultados da 
pesquisa, do diálogo e das reflexões 
produzidas.

Prudência e gradualidade 
na reabertura das igrejas
Aguardam-se para o final desta semana 
mais indicações sobre como e quando se 
retomarão as celebrações litúrgicas com 
a presença de fiéis em Portugal. Sabe-se, 
no entanto, que esta reabertura será 
lenta, gradual e pautada pela necessária 
prudência e cuidados de saúde pública. 

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