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Seis dias por semana, de segunda a sábado, os mais novos vão poder ver e participar no 

«Catequese em Nossa Casa» no canal Educris no Youtube sempre às 18h30. 

A iniciativa conjunta do Secretariado Nacional da Educação Cristã (SNEC), Sector da 

Catequese de Lisboa (SCL) e Agência Ecclesia, vai levar aos mais novos, do 1º ao 6º catecismo, 

encontros de catequese, com cerca de 20 minutos, correspondentes ao 3º Bloco de cada um 

dos catecismos da infância. 

“Na segunda-feira teremos o 1º catecismo, na terça-feira é a vez do 2º catecismo e assim 

sucessivamente até sábado”, explica ao EDUCRIS Fernando Moita, Director do SNEC. 

As catequeses “são dirigidas às crianças que as poderão acompanhar juntamente com a 

família” e, de preferência, tendo consigo o catecismo”, sustenta o responsável. 
 



Da Palavra… 

 

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, 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 convosco. 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 respondeu 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 presença 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.  

1ª Leitura | Actos 2, 42-47 

«Todos os que haviam abraçado a fé viviam unidos e tinham tudo em comum.» 

Salmo Responsorial | Sl 117 (118) 

Aclamai o Senhor, porque Ele é bom: o seu amor é para sempre. 

2ª Leitura | 1 Pedro 1, 3-9 

«Fez-nos renascer para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos.» 

Evangelho | Jo 20, 19-31 

«Porque Me viste acreditaste: felizes os que acreditam sem terem visto.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia deste 2º domingo da Páscoa apresenta-nos essa comunidade de 
Homens Novos que nasce da cruz e da ressurreição de Jesus: a Igreja. A sua 
missão consiste em revelar aos homens a vida nova que brota da 
ressurreição. 

Na primeira leitura temos, na “fotografia” da comunidade cristã de Jerusalém, os traços da 
comunidade ideal: é uma comunidade fraterna, preocupada em conhecer Jesus e a sua proposta de 
salvação, que se reúne para louvar o seu Senhor na oração e na Eucaristia, que vive na partilha, na 
doação e no serviço e que testemunha, com gestos concretos, a salvação que Jesus veio propor aos 
homens e ao mundo. É uma comunidade empenhada em conhecer e acolher a proposta de 
salvação que vem de Jesus, através do testemunho dos apóstolos. 

A segunda leitura recorda aos membros da comunidade cristã que a identificação de cada 
crente com Cristo, nomeadamente com a sua entrega por amor ao Pai e aos homens, conduzirá à 
ressurreição. Por isso, os crentes são convidados a percorrer a vida com esperança (apesar das 
dificuldades, dos sofrimentos e da hostilidade do “mundo”), de olhos postos nesse horizonte onde 
se desenha a salvação definitiva. Conscientes de que Deus oferece a salvação àqueles que se 
identificam com Jesus, os crentes vivem na alegria e na esperança: eles sabem que – aconteça o que 
acontecer – lhes está reservada a vida plena e definitiva. 

No Evangelho sobressai a ideia de que Jesus vivo e ressuscitado é o centro da comunidade 
cristã; é à volta d’Ele que a comunidade se estrutura e é d’Ele que ela recebe a vida que a anima e 
que lhe permite enfrentar as dificuldades e as perseguições. Por outro lado, é na vida da 
comunidade (na sua liturgia, no seu amor, no seu testemunho) que os homens encontram as provas 
de que Jesus está vivo.  

Ao aparecer “no meio deles”, Jesus assume-se como ponto de referência, factor de unidade, 
videira à volta da qual se enxertam os ramos. A comunidade está reunida à volta d’Ele, pois Ele é o 
centro onde todos vão beber essa vida que lhes permite vencer o “medo” e a hostilidade do 
mundo. A esta comunidade fechada, com medo, mergulhada nas trevas de um mundo hostil, Jesus 
transmite duplamente a paz. Assegura-se, assim, aos discípulos que Jesus venceu aquilo que os 
assustava (a morte, a opressão, a hostilidade do mundo); e que, doravante, os discípulos não têm 
qualquer razão para ter medo. 

Depois, Jesus revela a sua “identidade”: nas mãos e no lado trespassado, estão os sinais do seu 
amor e da sua entrega. É nesses sinais de amor e de doação que a comunidade reconhece Jesus 
vivo e presente no seu meio. A permanência desses “sinais” indica a 
permanência do amor de Jesus: Ele será sempre o Messias que ama e 
do qual brotarão a água e o sangue que constituem e alimentam a 
comunidade. Em seguida, Jesus “soprou” sobre os discípulos reunidos 
à sua volta. Jesus transmite aos discípulos a vida nova que fará deles 
homens novos. Agora, os discípulos possuem o Espírito, a vida de 
Deus, para poderem, como Jesus, dar-se generosamente aos outros.  

  

 Na nossa comunidade, Cristo é verdadeiramente o centro? É para Ele 

que tudo tende e é d’Ele que tudo parte? Quem procura Cristo, 

encontra-O em nós?  
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Da Palavra… 

 

 

 

 

O Secretariado Nacional de Educação Cristã, em parceria com o Sector da Catequese do Patriarcado 

de Lisboa e Agência Ecclesia dá continuidade ao projeto «Say Yes, rumo à Jornada Mundial de Juventude 

Lisboa 2022», divulgando os conteúdos relativos à quinta etapa, no Programa Ecclesia, em cada quarta-

feira. 

Inspirado nas diversas edições da Jornada Mundial da Juventude, o Sayes decorre desde setembro 

com cerca de 50 mil adolescentes de todo o país. 

Depois de Roma (1986), Buenos Aires (1989), Santiago de Compostela (1989) e  Czstochowa (1991), 

a 5ª etapa vai analisar  Jornada de 1993, acontecida em Denver (USA) e que teve como lema, a passagem 

bíblica: «Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância» (Jo 10, 10). 

Num total de oito episódios, os adolescentes terão oportunidade de refletir sobre o tema da 

ecologia integral que, no contexto de pandemia que vivemos, adquire especial relevo. 

O Programa Ecclesia é o espaço da Igreja Católica no tempo de emissão das confissões religiosas em 

Portugal «A Fé dos Homens», emitido na RTP2, de segunda a sexta-feira, pelas 15h00. 

Os diversos conteúdos ficam depois disponíveis nos Youtubes da Agência Ecclesia e do EDUCRIS, o 

Portal da Educação Cristã em Portugal.  
 

Como é do conhecimento geral, a actual situação de emergência afectou toda a sociedade e 

a economia, privando muitas pessoas do seu ganha-pão, impedidas de exercer a sua 

actividade por força das medidas de segurança que 

obrigaram a encerrar muitos estabelecimentos.  

É em nome destas famílias carenciadas que vimos solicitar a 

sua doação de alimentos através do site: 

 w w w . a l i m e n t e s t a i d e i a . p t  

 Ajude-nos a levar alimento à mesa de à mesa de quem precisa.  

Contactos dos Párocos: P.
e
 Jorge Luís – 93 464 53 25; P.

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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