
 
 

 

Montijo, 11 de Abril  de 2021 

 
 
 

Folha Dominical 

Hoje, segundo Domingo da Páscoa, comple-

tamos a oitava deste tempo litúrgico, uma das 

oitavas — juntamente com a do Natal — que 

a renovação litúrgica do Concílio Vaticano II 

manteve. Durante oito dias, contemplamos o 

mesmo mistério a aprofundamo-lo à luz do 

Espírito Santo.  
 

Por desígnio do Papa João Paulo II, a este Do-

mingo chama-se o Domingo da Divina Miseri-

córdia.  
 

Trata-se de algo que vai muito mais além de 

uma devoção particular. Como explicou o 

Santo Padre na sua encíclica Dives in miseri-

cordia, a Divina Misericórdia é a manifestação 

amorosa de Deus em uma história ferida pelo 

pecado. A palavra “Misericórdia” tem a sua 

origem em duas palavras: “Miséria” e 

“Coração”. Deus coloca a nossa miserável 

situação devida ao pecado no Seu coração 

de Pai, que é fiel aos Seus desígnios.  
 

Jesus Cristo, morto e ressuscitado, é a supre-

ma manifestação e atuação da Divina Miseri-

córdia  
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Domingo II da Páscoa  

ou da Divina Misericórdia 
 

 

 

 

 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

 

 

Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, 

estando fechadas as portas da casa onde os 

discípulos se encontravam, com medo dos 

judeus, veio Jesus, apresentou-Se no meio de-

les e disse-lhes: «A paz esteja convosco». Dito 

isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípu-

los ficaram cheios de alegria ao verem o Se-

nhor. Jesus disse-lhes de novo: «A paz esteja 

convosco. Assim como o Pai Me enviou, tam-

bém Eu vos envio a vós». Dito isto, soprou so-

bre eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito Santo: 

àqueles a quem perdoardes os pecados ser-

lhes-ão perdoados; e àqueles a quem os reti-

verdes ser-lhes-ão retidos». Tomé, um dos Do-

ze, chamado Dídimo, não estava com eles 

quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros dis-

cípulos: «Vimos o Senhor». Mas ele respondeu-

lhes: «Se não vir nas suas mãos o sinal dos cra-

vos, se não meter o dedo no lugar dos cravos 

e a mão no seu lado, não acreditarei». Oito 

dias depois, estavam os discípulos outra vez 

em casa, e Tomé com eles. Veio Jesus, estan-

do as portas fechadas, apresentou-Se no 

meio deles e disse: «A paz esteja convosco». 

Depois disse a Tomé: «Põe aqui o teu dedo e 

vê as minhas mãos; aproxima a tua mão e 

mete-a no meu lado; e não sejas incrédulo, 

mas crente». Tomé respondeu-Lhe: «Meu Se-

nhor e meu Deus!». Disse-lhe Jesus: «Porque Me 

viste acreditaste: felizes os que acreditam sem 

terem visto». Muitos outros milagres fez Jesus 

na presença dos seus discípulos, que não es-

tão escritos neste livro. Estes, porém, foram 

escritos para acreditardes que Jesus é o Messi-

as, o Filho de Deus, e para que, acreditando, 

tenhais a vida em seu nome.  

Jo 20, 19 - 31 

Reflexão de São José 
 

Amados filhinhos, 
 

Agora, depois dos dias intensos que vive-

mos juntos, com a tormenta da morte e o 

regozijo da Ressurreição do meu querido 

Jesus, caminhamos esta semana para o 

dia belo da Misericórdia. Toda a Páscoa é 

o cume da Misericórdia do nosso Deus 

para com o seu povo. Os Evangelhos no-

meiam-me “homem justo”. Como pode-

ria ser “guardião de Jesus” se não fosse 

fiel à justiça? Porém, também não o po-

deria ser se não fosse, na mesma medida, 

defensor da misericórdia. Da beleza de 

Deus vislumbramos o perfeito equilíbrio 

entre estes dois dons: a justiça e a miseri-

córdia.. 
 

A injustiça fere e humilha os corações. A 

condenação à morte de Jesus provoca-

nos lágrimas por Este ter sido condenado 

e morto injustamente, sem nada ter feito 

de mal. Contudo, o mesmo Jesus, que é 

vítima dos injustos, impera pela misericór-

dia: perdoa Pedro pela sua negação; 

perdoa o bom ladrão na cruz; perdoa os 

que o condenaram porque não sabiam 

o que faziam; perdoa a cada dia, todo 

aquele que se sente arrependido dos seus 

pecados e tem desejo de ser amado por 

Deus. 
 

Santa Catarina de Sena ouviu Deus dizer-

lhe que, o que mais O entristeceu no de-

sespero de Judas, foi este ter desprezado a 

Sua misericórdia, não querendo ser perdo-

ado, tornando-se isso mais penoso para 

Jesus do que a sua traição. 
 

A misericórdia é o segundo nome do 

Amor. Se Deus é amor posso afirmar que a 

Misericórdia de Deus é maior que a justiça, 

porque esta serve a caridade. 
 

O meu Jesus anunciou que os misericordio-

sos são Bem-aventurados, porque alcan-

çarão misericórdia. Todavia, para que isso 

aconteça, é necessário que cada Homem 

assuma a sua culpa e se mostre, verdadei-

ramente, arrependido. Desta forma, se fará 

justiça, perdoando com muito amor os co-

rações contritos e precipitando para o fogo 

da Geena os que se recusam receber este 

perdão do Senhor. 
 

Queridos filhos, este é o convite que é feito, 

que cada um de vós se deixe seduzir pela 

promessa de amor de Deus, que traz o per-

dão e a vida eterna ao coração de quem 

O quiser receber. Aceitar este convite é 

permitir que a Salvação aconteça nas vos-

sas vidas. 
 

Continuamos o caminho juntos, de mãos 

dadas com Deus Misericordioso. 
 

José de Nazaré 


