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1. Introdução

O Ressuscitado é o Crucificado
O Ocidente privilegiou a imagem do 
Crucificado; o Oriente, pelo contrário, 
a imagem do Ressuscitado. As duas 
imagens são os dois pulmões que se 
devem manter juntos: a Páscoa e a 
Cruz. Cruz gloriosa, Páscoa ferida.
Tomé passa a alegre notícia da 
ressurreição que constitui o núcleo 
essencial do anúncio missionário. 
Mas exige ver, tocar, verificar pessoal-
mente. Jesus ressuscitado conserva 
apenas as feridas do Crucificado, das 
quais não sai mais sangue e água 
mas luz; traz o ouro das suas feridas. 

Tu podes ser um curador ferido, que 
da tua ferida extrais remédios para 
outros.

2. I LeItura – act 2,42-47
Leitura dos Atos dos Apóstolos
Os irmãos eram assíduos ao ensino 
dos Apóstolos, à comunhão fraterna, 
à fração do pão e às orações. Perante 
os inumeráveis prodígios e milagres 
realizados pelos Apóstolos, toda a 
gente se enchia de terror. Todos os 
que haviam abraçado a fé viviam 
unidos e tinham tudo em comum. 
Vendiam propriedades e bens e 
distribuíam o dinheiro por todos, 
conforme as necessidades de cada 
um. Todos os dias frequentavam o 
templo, como se tivessem uma só 
alma, e partiam o pão em suas casas; 
tomavam o alimento com alegria e 
simplicidade de coração, louvando a 
Deus e gozando da simpatia de todo 
o povo. E o Senhor aumentava todos 
os dias o número dos que deviam 
salvar-se.



2.1 Comentário
A comunidade como centro
Justamente os que pareciam golpes 
duros ou insensatos da vida torna-
ram-nos capazes de compreender 
os outros, de ir em auxílio dos outros. 
Tomé passa da incredulidade ao 
êxtase: «Meu Senhor e meu Deus!» 
Quero preservar esta palavra «meu», 
pequena palavra que muda tudo, que 
não evoca o Deus dos livros, o Deus 
dos teólogos, mas o Deus entretecido 
com a minha vida, enleado na minha 
respiração.

3. SaLmo 117 (118)
O Salmo responsorial sintoniza com 
os valores exultantes da Páscoa. Ex-
pressamos o que de mais belo temos 
dentro de nós: a alegria, a esperança 
e a misericórdia que vem do nosso 
Deus. “O Senhor é a minha fortaleza 
e a minha glória, foi Ele o meu Salva-
dor”. 

4. II LeItura – 1 Ped 1,3-9
Primeira Epístola de São Pedro
Bendito seja Deus, Pai de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, que, na sua 
grande misericórdia, nos fez renascer, 
pela ressurreição de Jesus Cristo de 
entre os mortos, para uma esperan-

ça viva, para uma herança que não 
se corrompe, nem se mancha, nem 
desaparece, reservada nos Céus para 
vós que pelo poder de Deus sois 
guardados, mediante a fé, para a sal-
vação que se vai revelar nos últimos 
tempos. Isto vos enche de alegria, 
embora vos seja preciso ainda, por 
pouco tempo, passar por diversas 
provações, para que a prova a que 
é submetida a vossa fé – muito mais 
preciosa que o ouro perecível, que 
se prova pelo fogo – seja digna de 
louvor, glória e honra, quando Jesus 
Cristo Se manifestar. Sem O terdes 
visto, vós O amais; sem O ver ainda, 
acreditais n’Ele. E isto é para vós fonte 
de uma alegria inefável e gloriosa, 
porque conseguis o fim da vossa fé, a 
salvação das vossas almas.

4.1 Comentário
Comunidade propulsora
A 2ª leitura deste 2º Domingo da 
Páscoa está centrada na comuni-
dade como propulsora de todos 
os dinamismos de que necessita. 
Pela ressurreição de Jesus Cristo de 
entre os mortos, nascemos de novo 
para uma esperança viva. As nossas 
comunidades encontram, através 
do testemunho da sua fé, a força e a 
coragem, novas metodologias para 
enfrentar os desafios que lhe apare-
cem pela frente. 

5. eVanGeLHo 
Jo 20,19-31

Evangelho de N. S. Jesus Cristo 
segundo São João
Na tarde daquele dia, o primeiro da 



semana, estando fechadas as portas 
da casa onde os discípulos se encon-
travam, com medo dos judeus, veio 
Jesus, colocou-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 con-
vosco. Assim como o Pai Me enviou, 
também Eu vos envio a vós». Dito 
isto, soprou sobre eles e disse-lhes: 
«Recebei o Espírito Santo: àqueles a 
quem perdoardes os pecados ser-
-lhes-ão perdoados; e àqueles a quem 
os retiverdes serão retidos». Tomé, 
um dos Doze, chamado Dídimo, não 
estava com eles quando veio Jesus. 
Disseram-lhe os outros discípulos: 
«Vimos o Senhor». Mas ele respon-
deu-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 acreditarei». Oito dias 
depois, estavam os discípulos outra 
vez em casa e Tomé com eles. Veio 
Jesus, estando 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 Senhor e meu 
Deus!». Disse-lhe Jesus: «Porque 
Me viste acreditaste: felizes os que 
acreditam sem terem visto». Muitos 
outros milagres fez Jesus na presen-
ça dos seus discípulos, que não estão 
escritos neste livro. Estes, porém, 
foram escritos para acreditardes que 
Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e 
para que, acreditando, tenhais a vida 
em seu nome. 

5.1 Comentário 
Jesus vem, estando fechadas as 
portas. Há uma atmosfera de medo 
naquela casa, medo dos judeus, 
mas também e, sobretudo, medo 
de si mesmos, de como O tinham 
abandonado, atraiçoado, renegado, 
tão à pressa. No entanto, Jesus vem. 
O abandonado regressa aos que 
apenas sabem abandoná-lo, o atrai-
çoado entrega-se de novo às mãos 
de quem o atraiçoou. E está no meio 
deles. Eis onde nasce a fé cristã. A fé 
nasce de uma presença, não de uma 
reevocação. Jesus vem e volta-se 
para Tomé. Na pequena grei busca 
justamente aquele que duvida. Põe 
aqui o teu dedo, estende a tua mão, 
toca! Eis Jesus: não se escandaliza 
com todas as minhas dúvidas, não se 
impressiona com a minha fadiga de 
crer, não pretende a minha fé plena, 
mas estende-me as mãos. Basta 
a Tomé este gesto. Quem se faz 
vizinho estende a mão, não te julga, 
mas encoraja-te: é Jesus. Não podes 
enganar-te!



6. ProfISSão de tomé

Tomé rende-se. Rende-se ao amor que escreveu a sua narrativa no corpo de 
Jesus como alfabeto das feridas, feridas duradouras, como o amor que tem por 
nós. Feridas que Jesus não esconde, antes, exibe: a abertura dos pregos, toca 
a ferida no lado, podes meter aqui a mão. Chagas que não teríamos esperado, 
pensávamos que a Ressurreição teria eliminado, cicatrizado e fechado as feri-
das de Sexta-Feira Santa.

7. medItação 
O grão de mostarda. “ Há um tempo para cada coisa, canta o Salmo bíblico, 
lembrando-nos a contingência do tempo e da fadiga humana. Mas, neste tem-
po que corre e se esgota no ciclo das coisas, o nosso coração captura aquele 
pulsar e vida que é o Kairós, o tempo de Deus, o tempo para além das coisas. 
Ali, no pulsar do coração, o tempo para além das coisas. Ali. No pulsar do nosso 
coração, brota para nós a capacidade de criar relações, laços, histórias que se 
tornam memória. (Joan Chittister)

8. a Bênção de deuS

No Domingo da misericórdia | Tempo de contemplação

Que a chuva regue os campos,
Que o calor da tarde encha a tua alma,

Que a brisa sopre pela tarde
E o regato brinque nos montes.

Ao chegar a casa que encontres amor.

Que vivas muitos anos,
Mas sobretudo com uma vida cheia.
Que esqueças mágoas, infortúnios, 

pesadelos, desacertos, falsas amizades.
Agarra a lua, colhe as estrelas, 

São a tua pátria de sonho. 
Sê misericordioso.

O Senhor te abençoe e te proteja.
O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face

e te seja favorável.
O Senhor volte para ti os seus olhos
e te conceda a paz’ (Num 6,24-26).

(J. Rocha Monteiro, in Espírito Suplicante)


