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Hoje comentamos a proclamação do Evan-

gelho com a expressão: «Naquele mesmo 

dia, o domingo».  
 

Sim, ainda Domingo. A Páscoa - já o dissemos 

- é como um grande domingo de cinquenta 

dias.  
 

Oh, se conhecêssemos a importância que 

tem este dia na vida dos cristãos!  
 

Existem motivos para dizer, como sugere a 

homilia de um autor do século IV, que o “dia 

do Senhor” é o “senhor dos dias”…. 
 

Esta é, efetivamente, para os cristãos a “festa 

primordial” (São João Paulo II).  
 

O domingo, para nós, é como o seio mater-

no, berço, celebração, casa e também alen-

to missionário.  
 

Oh, se entrevíssemos a luz da poesia que le-

va! Então afirmaríamos como aqueles márti-

res dos primeiros séculos:  

«Não podemos viver sem o domingo».  
 

Cada domingo recordemos que Jesus 

«entrou para ficar com eles», connosco.  
 

Hoje já o reconheces-Te? 
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Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 

 

Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho 

duma povoação chamada Emaús, que fica-

va a duas léguas de Jerusalém. Conversa-

vam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. 

Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproxi-

mou-Se deles e pôs-Se com eles a caminho. 

Mas os seus olhos estavam impedidos de O 

reconhecerem. Ele perguntou-lhes: «Que pa-

lavras são essas que trocais entre vós pelo 

caminho?». Pararam, com ar muito triste, e 

um deles, chamado Cléofas, respondeu: «Tu 

és o único habitante de Jerusalém a ignorar o 

que lá se passou estes dias». E Ele perguntou: 

«Que foi?». Responderam-Lhe: «O que se refe-

re a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em 

obras e palavras diante de Deus e de todo o 

povo; e como os príncipes dos sacerdotes e 

os nossos chefes O entregaram para ser con-

denado à morte e crucificado. Nós esperáva-

mos que fosse Ele quem havia de libertar Isra-

el. Mas, afinal, é já o terceiro dia depois que 

isto aconteceu. É verdade que algumas mu-

lheres do nosso grupo nos sobressaltaram: 

foram de madrugada ao sepulcro, não en-

contraram o corpo de Jesus e vieram dizer 

que lhes tinham aparecido uns Anjos a anun-

ciar que Ele estava vivo. Alguns dos nossos 

foram ao sepulcro e encontraram tudo como 

as mulheres tinham dito. Mas a Ele não O vi-

ram». Então Jesus disse-lhes: «Homens sem 

inteligência e lentos de espírito para acreditar 

em tudo o que os profetas anunciaram! Não 

tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar 

na sua glória?».  Depois, começando por Moi-

sés e passando pelos Profetas, explicou-lhes 

em todas as Escrituras o que Lhe dizia respei-

to. Ao chegarem perto da povoação para 

onde iam, Jesus fez menção de ir para dian-

te. Mas eles convenceram-n’O a ficar, dizen-

do: «Ficai connosco, porque o dia está a ter-

minar 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 abri-

ram-se-lhes os olhos e reconheceram-n’O. 

Mas Ele desapareceu da sua presença. Disse-

ram então um para o outro: «Não ardia cá 

dentro o nosso coração, quando Ele nos fala-

va pelo caminho e nos explicava as Escritu-

ras?». Partiram imediatamente de regresso a 

Jerusalém e encontraram reunidos os Onze e 

os que estavam com eles, que diziam: «Na 

verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a 

Simão». E eles contaram o que tinha aconte-

cido no caminho e como O tinham reconhe-

cido ao partir o pão.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sugerimos que a oração pelas vocações te-

nha, antes de mais, um sentido de gratidão. 

Damos graças a Deus pela vocação como 

dom da graça divina e por tantas vocações 

que enriquecem a Igreja, a começar pelas 

dos sacerdotes e dos consagrados e consa-

gradas”  

 

“Neste espírito de gratidão há ainda um lugar 

especial para todas as famílias que são fiéis à 

sua vocação de comunidades de vida, amor 

e fé. E, dada a feliz coincidência de esta se-

mana terminar no Dia da Mãe, agradecemos 

a Deus o dom que representa cada mãe, de 

modo especial as que assumem a maternida-

de como uma grande vocação”  
 

Numa época de confinamento e onde fal-

tam mãos para dar apoio a estas instituições 

que tanto precisam, o Agrupamento 72 deci-

diu arregaçar as mangas e, com toda a se-

gurança, abraçar o pedido que o Banco Ali-

mentar de Setúbal fez ao CNE. 
 

Desde a passada semana que alguns dos 

nossos elementos, que manifestaram disponi-

bilidade, estão a ajudar a preparar as boxes 

de alimentos que, mais tarde, são entregues 

às instituições de solidariedade, para que 

minimize o que falta na casa de algumas fa-

mílias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jogos da Primavera 2020,  

Edição ONLINE!  

Já podem ver "onde" vamos passar o fim 

de semana.  (link abaixo). 

https://www.jogosprimavera.pt/in%C3%ADcio 

Lc 24, 13-35  

https://www.jogosprimavera.pt/in%C3%ADcio?fbclid=IwAR3NTGB93-mfbQMHUimoyYape8YqeUeRY086fKPPHKOcdBduEwPieavoaxM

