
O PERCURSO DE TOMÉ, CHAMADO GÉMEO

O narrador informa-nos logo a seguir que, afinal, Tomé, não estava com eles quando veio Jesus. 

Mas os outros diziam-lhe repetidamente, com a mesma linguagem da Madalena, mas no plural: 

«Vimos o Senhor!». Portanto, também eles são testemunhas, pois viram e continuam a ver o Senhor, 

de acordo com o tempo perfeito do verbo grego. Mas Tomé quer tudo controlado e verificado, ponto 

por ponto, e refere: «Se eu não vir com um olhar histórico nas suas mãos a marca dos cravos, e não 

meter o meu dedo na marca dos cravos e não meter a minha mão no seu lado, não acreditarei».

Novo desarme: oito dias depois, estavam outra vez os discípulos com as portas fechadas (mas o 

medo já não é mencionado), e Tomé estava com eles. Veio Jesus, ficou no MEIO, saudou-os com a 

paz, e dirigiu-se logo a Tomé desta maneira: «Traz o teu dedo aqui e vê com um olhar histórico as 

minhas mãos, e traz a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente!». Aí está 

Tomé adivinhado, desvendado e desarmado. Tomé cai aqui, adivinhado e antecipado, precedido por 

Aquele que nos precede sempre. Não quer tirar mais provas. Diz de imediato: «Meu Senhor e meu 

Deus!» uma das mais belas profissões de fé de toda a Escritura. E Jesus diz para ele: «Porque me 

viste e continuas a ver, acreditaste e continuas a acreditar; felizes os que, não tendo visto com um 

olhar histórico, acreditaram!», tempo aoristo. Esta felicitação é para nós.

Notável o percurso dos Discípulos. Fechados e com medo, viram Jesus entrar e ficar no MEIO 

deles, sem que as portas e as paredes constituíssem obstáculo. Trocaram o medo pela alegria, e 

também eles começaram a ver de forma continuada o Senhor e a dizê-lo repetidamente. Notável 

e exemplar para nós o percurso de Tomé: não estava com a comunidade, tão-pouco aceitou o seu 

testemunho; queria provas. Mas quando veio Jesus e o adivinhou, precedendo-o e presidindo-o, 

entregou-se completamente! Tomé, chamado Gémeo! Irmão gémeo!

Irmão gémeo de quem? Meu e teu, assim pretende o narrador. De vez em quando, também nós 

não estamos com a comunidade. Por vezes, também duvidamos e queremos provas. Como Tomé, 

chamado Gémeo...
D. António Couto, in mesadepalavras
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COVID 19 | NÃO LEVE AS MÃOS À CARA ENQUANTO LÊ 
E DEPOIS DA LEITURA LAVE OU DESINFECTE AS MÃOS

Leitura I | Act. 2, 42-47

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Os irmãos eram assíduos ao ensino dos Apóstolos, à comunhão fraterna, à fracção do pão 
e às orações. Perante os inumeráveis prodígios e milagres realizados pelos Apóstolos, 
toda a gente se enchia de temor. 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.

Palavra do Senhor.

LEITURAS
Domingo II da Páscoa – Domingo da Divina Misericórdia

Salmo Responsorial
Sal. 117(118), 2-4.13-15.22-24 (R. 1)

Refrão: Aclamai o Senhor, porque Ele é bom:
o seu amor é para sempre. Repete-se

Leitura II | 1 Pedro 1, 3-9

Leitura da Epístola 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 esperança 
viva, para uma herança que não se corrompe, nem se mancha, nem desaparece. Esta 
herança está reservada nos Céus para vós que pelo poder de Deus 

Diga a casa de Israel:
é eterna a sua misericórdia.
Diga a casa de Aarão:
é eterna a sua misericórdia. Refrão

Digam os que temem o Senhor:
é eterna a sua misericórdia.
Empurraram-me para cair,
mas o Senhor me amparou. Refrão

O Senhor é a minha fortaleza e a minha glória,
foi Ele o meu Salvador.
Gritos de júbilo e de vitória nas tendas dos justos:
a mão do Senhor fez prodígios. Refrão

A pedra que os construtores rejeitaram
tornou-se pedra angular.
Tudo isto veio do Senhor:
é admirável aos nossos olhos.
Este é o dia que o Senhor fez:
exultemos e cantemos de alegria. Refrão



Evangelho | Jo 20, 19-31

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 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 
ser-lhes-ão 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. 

Palavra da Salvação.

Refrão: Aleluia. Repete-se
Disse o Senhor a Tomé:

«Porque Me viste, acreditaste;
felizes os que acreditam sem terem visto. Refrão

Aclamação antes 
do Evangelho

Jo 20, 29

sois guardados, mediante a fé, para a salvação 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.
Palavra do Senhor.

•	 Celebrar/rezar
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AGENDA
Agenda de 18 a 26 de abril da Paróquia de Sta. Mª de Loures

Dom 19 | Cap 40
Seg 20| Cap 41

Ter 21 | Cap 42
Qua 22 | Cap 1

Qui 23 | Cap 2
Sex 24| Cap 3

Sáb 25|  Cap 4
Dom 26 | Cap  5

leitura da  bíblia para  esta semana
Livro de Job e Salmos

MISSAS NA TELEVISÃO E RÁDIO
•	 Diariamente
11h00 – TV Canção Nova - Em parceria com o Santuário de Fátima | NOS/186, MEO/182
12h00 – (segunda a sábado) Capela do grupo Renascença | (rádio FM: 103.4)
•	 Dominicais
10h30 – RTP | 11h – TVI | 11h – Renascença - Ig. de Sta. Isabel, Lisboa (rádio FM: 103.4)

OUTROS PROGRAMAS
•	 A Fé dos Homens, RTP 2, às 15h
•	 70x7, domingo, RTP2, 17h45

TERÇO
•	 Diariamente, às 18h30, na Rádio Renascença
•	 Diariamente, no canal “Canção Nova”, 2ª a 6ª 

às 18h30 (direto) / 2ª a Domingo às 08h00

Estas e outras informações estão em atualização permanente no site do Patriarcado de Lisboa 
https://www.patriarcado-lisboa.pt e no site da Ecclesia https://agencia.ecclesia.pt/portal

•	 Amar	o	próximo
Seguir as recomendações da Direção Geral de Saúde para não ser infetado e não ser fonte 
de infeção para outros.
Comunicar a existência de quem possa necessitar de ajuda para compras (alimentos/medicamentos) 
para o projeto “Uns pelos Outros”. Contate 919 996 980 ou a Junta de freguesia.

VIVER A FÉ EM QUARENTENA

POR SI E PELOS OUTROS, FIQUE EM CASA

ENCONTROS DE ORAÇÃO - ONLINE
Quartas-feiras e domingos às 21h30, através da plataforma Zoom 
ou seguindo em directo na página de Facebook da Paróquia de Loures


