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2º Domingo da Páscoa
1 . Os discípulos estavam numa casa, com portas fechadas por medo dos judeus…
Eles reuniram-se, certamente, para protegerem e reforçarem
a sua fé e a sua esperança, através da oração em comum.
Quando Jesus se apresentou no meio deles, eles ficaram
cheios de uma profunda paz e alegria, porque Jesus lhes comunicou o Seu Espírito, dizendo “a Paz esteja convosco”.
Este é o ambiente que deve respirar-se nas nossas comunidades cristãs: sempre cheias de paz e alegria, por sabermos
que Cristo está connosco.
Esta era a paz e a alegria que faltava ao Apóstolo Tomé,
porque "não estava com os companheiros, quando Jesus ali
esteve a primeira vez."
Tomé achou difícil acreditar em tudo o que lhe tinham dito os
outros discípulos.
Ele desejava com toda sua alma que fosse verdade o que
tinha ouvido, mas tudo lhe parecia impossível, porque ele tinha
visto Jesus, morrer na cruz.
Mas, desta vez, o próprio Jesus apresentou-se novamente,
no meio deles, dizendo “a Paz esteja convosco” e dirigiu-se a
ele pessoalmente.
(contar o que aconteceu…)
“Meu Senhor e meu Deus”!
Agora, também Tomé se sentiu cheio de paz e alegria, porque também ele se sentiu cheio do Espírito do Ressuscitado.
Neste segundo domingo de Páscoa, vamos todos nós pedir
a Jesus Ressuscitado que nos encha do Seu Espírito, para eliminar, da nossa alma, todas as trevas

- da dúvida,
- da tristeza
- e do desespero que por vezes nos rodeiam.
2. As primeiras comunidades cristãs compreenderam e viveram intensamente em sua fé no Ressuscitado.
Nos primeiros séculos, ser cristão significava ser parte de
uma comunidade activa que se reunia regularmente para rezar
juntos, para celebrar a Eucaristia (pela partilha do pão) e para
partilhar os problemas e as necessidades de cada um dos presentes e dos enfermos ausentes.
Ser cristão era pertencer a uma determinada comunidade
cristã.
Ser cristão não praticante era impensável naquele ambiente.
O cristianismo ou se vivia no seio de uma comunidade, ou
não se vivia de maneira nenhuma.
Além disso, viver a fé dentro da comunidade era uma necessidade, não só religiosa, mas social.
Foram tempos difíceis para os primeiros cristãos e para vencer as dificuldades, tiveram de se apoiar uns aos outros e defender-se, mutuamente, dos perigos dos inimigos da fé.
Dentro da comunidade, era sentida, de uma forma muito
clara, a presença e o Espírito de Jesus Ressuscitado.
Hoje, para nós, embora os tempos tenham mudado muito, a
fé cristã também precisa de uma comunidade para crescer e se
fortalecer.
Em primeiro lugar, precisamos de uma família (a nossa família) à qual podemos chamar Igreja doméstica. É ali que as
nossas crianças aprendem a viver a fé. Foi também ali, que nós
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mais idosos, recebemos a fé, através da formação que recebemos dos nossos saudosos pais e avós interessados.
É verdade que hoje não é fácil falar da família como Igreja
doméstica, porque muitos pais vivem desinteressados dos valores cristãos. É por isso que hoje é ainda mais necessário do
que antes, inserirmo-nos nesta comunidade que é a paróquia,
porque este é o lugar onde podemos manifestar comunitariamente a nossa fé.
A Igreja não “são” as quatro paredes do templo (a igreja da
nossa terra), mas a comunidade cristã que se reúne comunitariamente, para celebrar a sua fé no Ressuscitado.
A paróquia é a grande comunidade, que pode incluir, e na
verdade inclui, outras pequenas comunidades ou grupos que
se reúnem muitas vezes, para expressar, valorizar e fortalecer
a sua fé.
A existência destes grupos no interior da paróquia, é muito
importante e todos devemos fazer o possível para assegurar
que estes grupos não vacilem, mas que tenham cada vez mais
vida.
3 . O Evangelista S. Lucas diz que, “no grupo de fiéis todos
pensavam e sentiam o mesmo”.
Esta frase do Evangelista S. Lucas exprime claramente o desejo e o ideal de vida que tinham todos os cristãos da primeira
comunidade de Jerusalém.
Sabemos que esse ideal nem sempre foi fácil de pôr em prática. Mas o que mais conta aqui, é justamente o exemplo da
grandeza da vida que nos deram esses primeiros cristãos.
Foi, para eles, difícil serem fiéis à mensagem de amor que o
Mestre lhes tinha deixado. Mas esforçaram-se e tentaram ser
fiéis aos seus propósitos.

Que belo exemplo de fé, para nós!...
Jesus estava sempre presente no espírito de todos, e gozavam todos de muita simpatia…
Como seria maravilhoso, se hoje, se pudesse dizer o mesmo
das nossas comunidades cristãs!
Vamos tentar, também nós,
ser mais generosos
e que ninguém à nossa volta passe privações…
vivamos como irmãos, na oração e na partilha

