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1. Introdução

Depois de um longo e rigoroso inver-
no, está aí a primavera com as suas 
promessas de vida nova, que nem ao 
nosso olhar citadino nos escapam. 
O perfume das Aleluias em flor, a 
temperatura, os dias mais longos, as 
árvores, os pássaros, tudo nos fala 
de um novo começo, algo que está 
prestes a acontecer, envoltos como 
estamos nos 100 anos das aparições 
e na canonização do Francisco e da 

Jacinta, solenemente elevados aos 
altares pelo Papa Francisco. É a igreja 
que nasce da Palavra viva que é Cris-
to. É na celebração do mistério pascal 
de Cristo que o fiel encontra o cora-
ção e o sentido da sua fé, segundo as 
palavras do Apóstolo: «se Cristo não 
ressuscitou, a nossa pregação é vazia 
e também é vazia a fé que tendes.» 
A fé é a atitude central do cristão no 
crescimento em Cristo. Diz S. Paulo: 
“A palavra de Deus está perto de ti, 
na tua boca e no teu coração. Este 
é a palavra da fé que nós pregamos. 
Se confessares com a tua boca que 
Jesus Cristo é o Senhor e acreditares 
no teu coração que Deus O ressus-
citou dos mortos, serás salvo” (Rom 
10,8b-10). 

2. I LeItura – atos  6,1-7
Naqueles dias, aumentando o nú-
mero dos discípulos, os helenistas 
começaram a murmurar contra os 
hebreus, porque no serviço diário 
não se fazia caso das suas viúvas.



Então os Doze convocaram a assem-
bleia dos discípulos e disseram: «Não 
convém que deixemos de pregar a 
palavra de Deus para servirmos às 
mesas. Escolhei entre vós, irmãos, 
sete homens de boa reputação, 
cheios do Espírito Santo e de sabedo-
ria para lhes confiarmos esse cargo. 
Quanto a nós, vamos dedicar-nos to-
talmente à oração e ao ministério da 
palavra». A proposta agradou a toda 
a assembleia; e escolheram Estêvão,
homem cheio de fé e do Espírito 
Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, 
Pármenas e Nicolau, prosélito de 
Antioquia. Apresentaram-nos aos 
Apóstolos e estes oraram e impuse-
ram as mãos sobre eles. A palavra de 
Deus ia-se divulgando cada vez mais; 
o número dos discípulos aumentava 
consideravelmente em Jerusalém 
e submetia-se à fé também grande 
número de sacerdotes.

3. ComunIdade 
em Construção

As primeiras comunidades cristãs de-
dicavam-se à oração, à fração do pão 
e  à partilha dos bens. “A escolha de 
diáconos foi apenas o primeiro passo 
das comunidades vivas em que 
todos, diferentes, mantêm a relação 
estreita com Cristo, pedra angular, 
fonte de unidade”. (Feytor Pinto)

4. saLmo responsorIaL 
saLmo 32 (33)

Esperamos, Senhor, 
na vossa misericórdia.
O Salmo 32 faz-nos ver que tudo o 
que acontece termina em Deus. Tudo 
é abarcado pela sua misericórdia. Ele 
é o Deus permeável à abundância do 
campo e aos sons sonoros do lirismo 
musical que o serpenteia. Nele ressoa 
o seu canto de misericórdia. 

5. II LeItura – 1 pedro 2,4-9
Caríssimos: Aproximai-vos do Senhor, 
que é a pedra viva, rejeitada pelos ho-
mens, mas escolhida e preciosa aos 
olhos de Deus. E vós mesmos, como 
pedras vivas, entrai na construção 
deste templo espiritual, para consti-
tuirdes um sacerdócio santo, desti-
nado a oferecer sacrifícios espirituais, 
agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
Por isso se lê na Escritura: «Vou pôr 
em Sião uma pedra angular, escolhi-
da e preciosa; e quem nela puser a 
sua confiança não será confundido». 
Honra, portanto, a vós que acreditais. 
Para os incrédulos, porém, «a pedra 



que os construtores rejeitaram 
tornou-se pedra angular», «pedra 
de tropeço e pedra de escândalo». 
Tropeçaram por não acreditarem na 
palavra, à qual foram destinados. Vós, 
porém, sois «geração eleita, sacerdó-
cio real, nação santa, povo adquirido 
por Deus, para anunciar os louvores» 
d’Aquele que vos chamou das trevas 
para a sua luz admirável.

5.1 Construção da Igreja
A Liturgia da Palavra nestes últimos 
domingos da Páscoa volta-se para 
a construção da Igreja. O Concílio 
chama-lhe povo de Deus (LG nº 
9).Paulo, na primeira carta aos Corín-
tios, chama-lhe Corpo de Cristo (1 Cor 
12,12), porém, a ideia primeira é a da 
construção do Reino. É Cristo a pedra 
angular na construção do templo do 
qual irá surgir a comunidade cristã, 
os primórdios do Reino de Deus. Há 

diversas tarefas. Nasceu a escola dos 
diáconos. (Feytor Pinto)

6. evangeLho – Jo 14,1-12
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São João. Naquele 
tempo, disse Jesus aos seus discípu-
los: «Não se perturbe o vosso cora-
ção. Se acreditais em Deus, acreditai 
também em Mim. Em casa de meu 
Pai há muitas moradas; se assim não 
fosse, Eu vo-lo teria dito. Vou prepa-
rar-vos um lugar e virei novamente 
para vos levar comigo, para que, 
onde Eu estou, estejais vós também. 
Para onde Eu vou, conheceis o cami-
nho». Disse-Lhe Tomé: «Senhor, não 
sabemos para onde vais: como pode-
mos conhecer o caminho?» Respon-
deu-lhe Jesus: «Eu sou o caminho, a 
verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai 
senão por Mim. 



6.1. “Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta.”
Este texto faz-nos partir do discurso da Última Ceia na hora da despedida. Algu-
mas frases significativas: “em casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou prepa-
rar-vos um lugar. Quando o tiver preparado virei novamente para vos levar co-
migo”. “A segunda parte do Evangelho centra-se na pergunta de Filipe: “Senhor, 
mostra-nos o Pai e isso nos basta”. Há um sentido de permanência em Cristo, à 
luz do mistério do Pai.

7. oração 
Senhor Jesus, faz-me compreender as Escrituras; que o nosso coração pare en-
quanto nos falas. Cristo, filho de Deus vivente, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. O 
nosso único, divino Mestre, faz-nos compreender o sentido da humana pergunta 
de Filipe; faz arder o nosso coração, enquanto nos explicas o segredo da tua pro-
funda resposta. “Quem me vê, vê o Pai”. Temos uma bela síntese no Salmo 42,3: 
“Aminha alma tem sede de Deus do Deus vivo! Quando poderei contemplar a 
face de Deus? (Sl 42,3)

8. ContempLação

Tudo é graça e a liturgia é um dos seus canais essenciais. A liturgia é o espaço 
aberto; é tempo para estarmos ali no tempo de Deus, no espaço de Deus e não 
a olhar para o relógio. A liturgia é precisamente entrar no mistério de Deus, dei-
xar-se levar ao mistério e permanecer adorando o mistério (Papa Francisco). No 
meio das incertezas do dia-a-dia, Deus apresenta-se como o garante desta Pro-
messa. Não vende facilidades nem garante favores, mas com simplicidade pro-
mete-nos: “Eu estarei convosco”.


