


2

III DOMINGO DA PÁSCOA - B | APP DA CARIDADE

I  HISTÓRIA DO DIA 
Lê e medita  Lucas 24, 35-48

Naquele tempo, os discípulos 
de Emaús contaram o que tinha 
acontecido no caminho e como 
tinham reconhecido Jesus ao 
partir do pão. Enquanto diziam 
isto, Jesus apresentou-Se no 
meio deles e disse-lhes: «A paz 
esteja convosco». Espantados e 
cheios de medo, julgavam ver um 
espírito. Disse-lhes Jesus: «Porque 
estais perturbados e porque se 
levantam esses pensamentos 
nos vossos corações? Vede as 
minhas mãos e os meus pés: 
sou Eu mesmo; tocai-Me e vede: 
um espírito não tem carne nem 
ossos, como vedes que Eu tenho». 
Dito isto, mostrou-lhes as mãos 
e os pés. E como eles, na sua 
alegria e admiração, não queriam 
ainda acreditar, perguntou-

lhes: «Tendes aí alguma coisa 
para comer?». Deram-Lhe uma 
posta de peixe assado, que 
Ele tomou e começou a comer 
diante deles. Depois disse-lhes: 
«Foram estas as palavras que 
vos dirigi, quando ainda estava 
convosco: ‘Tem de se cumprir 
tudo o que está escrito a meu 
respeito na Lei de Moisés, nos 
Profetas e nos Salmos’». Abriu-
lhes então o entendimento para 
compreenderem as Escrituras e 
disse-lhes: «Assim está escrito 
que o Messias havia de sofrer 
e de ressuscitar dos mortos 
ao terceiro dia, e que havia de 
ser pregado em seu nome o 
arrependimento e o perdão 
dos pecados a todas as nações, 
começando por Jerusalém. Vós 
sois as testemunhas de todas 
estas coisas».
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I  DICA
Seguimos os caminho  
“Da Cruz à Luz”
Coloca Junta à Luz um Peixe 
(ichtus)

I  VOZ POÉTICA

A Paz do Ressuscitado
Áspero é o regresso  
ao lugar do principiante.

Mas é o fogo da palavra e da 
verdade 
Que ao caminho  
há de restaurar a direção 

Esse é que em nós segreda 
«Porque nos arde o coração?»

A paz nos deixas, 
Como fio de luz que brota 
Das chagas do teu corpo, 
Da tua cruz.

Entra, pois, nos nossos cenáculos, 
Como candeia que na dúvida 
arde.

Sentado à mesa,  
Como forasteiro  
Repartes, de novo, o pão:

Agora não nos arde só o peito, 
Mas também o gosto e a visão!

[Bruno Pinto]

I  PESQUISA DA APP
Ver o filme Ver o filme “Já não 
sou eu quem vive”: 

https://www.youtube.com/watch?v=jXngd3xwzGQ
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Para te ajudar a pintar consulta o Boletim de Paróquia de Fafe, 
pag 3:  
https://www.paroquiadefafe.com/aqruivo-boletim-igreja-nova

https://www.paroquiadefafe.com/aqruivo-boletim-igreja-nova

