
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A lectio divina é um método de oração, no qual somos convidados a aprofundar a 

Palavra de Deus através da leitura, meditação, oração e contemplação, para renovarmos 

o nosso compromisso de a viver no dia-a-dia. Esta semana vamos centrar-nos no 

Evangelho do Domingo III da Páscoa. 

 

P. Deus vinde em nosso auxílio 

R. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. 

P. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo 

R. Como era no princípio agora e sempre. Amen. 

 

ORAÇÃO DE INVOCAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO: 

Vinde, Espírito Santo, 

enchei os corações dos vossos fiéis 

e acendei neles o fogo do Vosso amor. 

Enviai, Senhor, o Vosso Espírito, e tudo será criado, 

e renovareis a face da terra. 

 

P. Oremos: 

Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, 

fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito 

e gozemos sempre da sua consolação. 

Por Cristo, nosso Senhor.  

 

T. Amen. 



 

EVANGELHO Lc 24, 13-35 

«Conheceram-n’O ao partir o pão» 

 

Leitura do Santo Evangelho segundo São Lucas 

 

Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho duma povoação chamada Emaús, 

que ficava a duas léguas de Jerusalém. 

Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. 

Enquanto falavam e discutiam, 

Jesus aproximou-Se deles e pôs-Se com eles a caminho. 

Mas os seus olhos estavam impedidos de O reconhecerem. 

Ele perguntou-lhes: 

«Que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho?». 

Pararam, com ar muito triste, e um deles, chamado Cléofas, respondeu: 

«Tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias». 

E Ele perguntou: «Que foi?». 

Responderam-Lhe: 

«O que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras 

diante de Deus e de todo o povo; 

e como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes 

O entregaram para ser condenado à morte e crucificado. 

Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de libertar Israel. 

Mas, afinal, é já o terceiro dia depois que isto aconteceu. 

É verdade que algumas mulheres do nosso grupo 

nos sobressaltaram: 

foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus 

e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns Anjos 

a anunciar que Ele estava vivo. 

Alguns dos nossos foram ao sepulcro 

e encontraram tudo como as mulheres tinham dito. 

Mas a Ele não O viram». 

Então Jesus disse-lhes: 

«Homens sem inteligência e lentos de espírito 

para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram! 

Não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória?». 

Depois, começando por Moisés e passando pelos Profetas, 

explicou-lhes em todas as Escrituras o que Lhe dizia respeito. 

Ao chegarem perto da povoação para onde iam, 

Jesus fez menção de ir para diante. 

Mas eles convenceram-n’O a ficar, dizendo: 

«Ficai connosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite». 



 

Jesus entrou e ficou com eles. 

E quando Se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu-o e entregou-lho. 

Nesse momento abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-n’O. 

Mas Ele desapareceu da sua presença. 

Disseram então um para o outro: 

«Não ardia cá dentro o nosso coração, quando Ele nos falava pelo caminho 

e nos explicava as Escrituras?». 

Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém 

e encontraram reunidos os Onze e os que estavam com eles, que diziam: 

«Na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão». 

E eles contaram o que tinha acontecido no caminho 

e como O tinham reconhecido ao partir o pão. 

Palavra da salvação. 

T. Glória a Vós, Senhor. 

 

PARA AJUDAR A MEDITAR 

A viagem de cerca de 12 Km feita pelos discípulos de Emaús pode simbolizar a 

nossa própria vida. Enquanto vamos caminhando neste mundo, tantas vezes 

desorientados e desanimados, apesar de dizermos que acreditamos em Jesus 

ressuscitado, não nos apercebemos da sua presença. De facto, Ele vem ao nosso 

encontro e faz-se nosso companheiro de jornada. Nós, porém, distraídos com tantas 

coisas, falamos, discutimos, andamos de um lado para o outro, mas esquecemos que Ele 

se mostra presente de tantas maneiras para ser a nossa luz e o nosso pastor, para nos 

mostrar o caminho da vida.  

Neste tempo difícil que estamos a viver e que gera confusão e desânimo em 

tantas pessoas, peçamos e criemos as condições para que Jesus Cristo ressuscitado se 

deixe ver e reconhecer por nós. Como aconteceu naquele tempo, se nos encontrar 

unidos em Igreja, Ele vai ajudar-nos a descobrir novos caminhos de esperança, para 

superarmos todas as dificuldades que vamos enfrentando neste mundo.   

 

Sou capaz de descobrir a presença de Jesus ressuscitado na sua Palavra, na Eucaristia 

e em cada pessoa que encontro? 

Que importância tem para mim a Eucaristia como encontro com Jesus ressuscitado e 

com a comunidade cristã? Como a vivo e celebro? 

 

PALAVRA PARA O CAMINHO  

Àquele que está à porta e chama, deixemos que entre em nossa casa para cear e viver 

nas nossas famílias e comunidades, para nos guiar nos caminhos da vida. 


