
III PÁSCOA   «Vede…»   Ano B 

“A audácia aguça o entendimento!” 

Não negues o Teu Deus. Arrepende-te do mal feito.  

Invoca o Senhor da justiça. Sentirás tranquilidade. 

Guarda no teu coração a Palavra do Deus do Amor.  

Coloca-A em prática até ao final dos teus dias na terra. 

Basta um acontecimento menos bom na nossa vida  

para provocar em nós um desânimo sem dimensão. 

Durante todos os segundos do resto do nosso viver, há uma sombra no nosso olhar,  

porque recordamos a dor, a mágoa, o mal-estar, a perda, o pecado… 

Somos assaltados pelo medo!  

Não conseguimos ver que há muito mais para além do mal. 

Não damos valor ao mais importante:  

Estamos aqui! Estamos vivos! Fazemos a diferença! Somos Testemunhas da Vida! 

Hoje, no 3º domingo da Páscoa, os discípulos de Emaús,  

a quem Jesus abriu os olhos ao partir do Pão, 

voltam para encontrar os outros… aqueles que permaneciam na escuridão. 

Jesus, O Ressuscitado, acompanha-os e interroga todos, sem distinção: 

«Porque estais perturbados e porque se levantam esses pensamentos nos vossos corações?» 

O Mestre coloca o dedo na ferida de cada um de nós. 

Abre os braços, as mãos, o peito… 

Apresenta cada chaga do Seu corpo, como sinal de entrega e de Amor profundo. 

É ELE! É o Senhor! Está vivo! E nós?! 

A alegria invade-nos. 

No entanto, não nos faz caminhar, nem ir ao encontro da dúvida para a dissipar… 

Permanecemos assombrados! Hesitantes! Sem rumo! 

Bloqueamos a Palavra de Deus e não A processamos! 

Hoje, é hora de alimentar o Senhor que habita em cada coração humano! 

Ele, o Jesus que nos salva, precisa daquele peixe assado para viver. 

Precisa daquele toque suave… precisa do nosso: “Sim! Senhor, eu creio que estás vivo!” 

Vamos ajudar-nos?  

Vamos fazer como os discípulos de Emaús? 

Rezemos juntos: 

Senhor… 

Estou perturbado, porque após mais de 2000 anos, permaneço neste incessante pecar. 

Tenho medo de dizer que Tu estás vivo. 

Não sou capaz de gritar bem alto que és osso dos meus ossos e carne da minha carne. 

Quero que o pulsar do meu coração bata ao ritmo do Teu caminhar. 

Senhor, que as Tuas manifestações de Amor abram o meu entendimento à Palavra do Pai… 

Hoje, é dia de diversificar a Caridade! 

Atreve-te e vai ao encontro de quem precisa de ver as chagas do Cristo! 

  


