
 

 
 

EMAÚS 

“Insensatos e lentos de coração para crer em tudo o que os profetas anunciaram! Não era preciso que o 

Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os Profetas, 

interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a Ele dizia respeito.” (Lc 24, 25-27) 

Impedidos de O reconhecer 

No dia de Páscoa, dois discípulos de Jesus regressavam a casa. Tinham deixado em Jerusalém a sua 

esperança, os seus sonhos, a sua alegria. Nada mais restava que um regresso ao passado, à rotina que tinham 

trocado por Jesus. “Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se 

a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de O reconhecer.” Porque estariam os seus 

olhos impedidos de O reconhecer? Deus não impede ninguém. Somos nós que colocamos escamas sobre os 

olhos. A tristeza e o desânimo - Eles tinham “o rosto sombrio”- são algumas das escamas que nos impedem 

de ver o Ressuscitado, bem ao nosso lado, fazendo caminho connosco. Às vezes é mais fácil viver a 

Quaresma, com as suas penitências, do que a Páscoa, com a sua alegria… Não deixemos que aconteça! 

Conversando com o Senhor 

“Que palavras são essas que trocais entre vós?” Quer saber Jesus. Ao longo da Bíblia, Deus provoca a 

nossa resposta. “Que fizeste?” Pergunta a Eva. “Onde está o teu irmão?” Pergunta a Caim. “Porque estás 

irritado?” Pergunta a Jonas. “Porque Me persegues?” Pergunta a Paulo. Os dois discípulos de Emaús 

abriram-se com o Senhor e falaram-Lhe da sua desilusão. Quando nos sentimos feridos, irritados ou 

ofendidos, quando não conseguimos fazer sentido do dominó de emoções que vivemos, quando a nossa 

história parece esbarrar numa parede, contemos tudo a Jesus. Ele tem os ouvidos colados aos nossos lábios. 

Cumprindo as Escrituras 

Jesus escutou-os em silêncio. Depois respondeu: “Insensatos e lentos de coração para crer em tudo o que os 

profetas anunciaram! Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E 

começando por Moisés e por todos os Profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a Ele dizia 

respeito.” Como os dois discípulos, também nós precisamos de ler e interpretar as Escrituras. Não deixemos 

nada de fora. Examinemos tudo, tenhamos a Palavra ao alcance da mão durante o dia, meditemos nela 

continuamente. Abramo-nos, com alegria e esperança, às surpresas de Deus! Tudo o que vivemos hoje já foi 

profetizado desde os tempos antigos. Em Jesus, no mistério da sua morte e ressurreição, cumprem-se todas 

as profecias, e deste mistério emana a luz sobre toda a História. Se Cristo agonizou, a Igreja, sua esposa, 

também irá agonizar. Se Cristo ressuscitou, a Igreja, sua esposa, também irá ressuscitar. Cada um de nós 



 

 
 

individualmente, e a Igreja na sua História, cumpre as Escrituras. “Não nos ardia o nosso coração quando 

Ele nos explicava as Escrituras?” Examinemos o mundo à nossa volta e a nossa história pessoal ou familiar, 

e cruzemos notas com a Palavra. Ficaremos surpreendidos… Quando vemos a nossa vida dentro do projeto 

maior do sonho de Deus, revelado nas Escrituras, o coração começa a arder aqui mesmo.  

O instante de graça 

“Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus fez menção de seguir para diante. Eles, porém, 

insistiram, dizendo: «Fica connosco, Senhor, pois cai a tarde e o dia já declina.» Entrou então para ficar 

com eles.” Quantas vezes, na nossa vida, Jesus passa por nós sem que O convidemos a entrar? Quantas 

vezes caminha a nosso lado, mete conversa, mas depois, respeitador da nossa liberdade de filhos, “faz 

menção” de seguir adiante - e nós deixamos? Como é preciso estarmos atentos à Palavra, aos movimentos 

do Espírito, às moções da graça! Porque Ele passa, e nós deixamo-l’O ir. Redobremos a atenção este mês, 

para não perdermos nenhuma oportunidade de Lhe abrir a porta do nosso coração e da nossa vida. Às vezes 

Ele vem acompanhado dum pedido de um filho, outras, duma partilha do cônjuge, outras ainda, duma 

Palavra escutada numa homilia, num ensinamento, no missal… Ele passa num instante de graça, na linha 

ténue que separa o dia da noite, e não sabemos quando voltará a passar. “Fica connosco, Senhor!”  

A Presença Real 

“Entrou então para ficar com eles. E uma vez à mesa, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e deu-lho. Então 

os seus olhos abriram-se e reconheceram-no. Ele, porém, ficou invisível diante deles.” Enquanto se celebrar 

a Eucaristia sobre a Terra, enquanto houver um sacerdote que tome o pão, o abençoe, o parta e o dê, Jesus 

estará no meio de nós. S. Francisco Marto chamava-Lhe “Jesus Escondido”. Os discípulos de Emaús 

perceberam que já não podiam ver Jesus como Homem porque O viam agora como Pão. Dizem as 

estatísticas que a maioria dos católicos não acredita na Presença Real de Jesus na Eucaristia. Mas não será já 

em si um milagre,  haver uma minoria que acredita que o Senhor do Universo, diante de Quem todo o joelho 

se vai dobrar no Céu, na Terra e nos abismos, Se faz pedaço de pão e Se deixa mastigar por nós?  

Missionários 

“Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém.” Era preciso anunciar a todos que Jesus 

ressuscitara! Vencendo o medo, puseram-se a caminho de noite. E é de noite que também nós nos pomos 

hoje ainda a caminho. Porque é urgente anunciar que Ele está vivo, que faz caminho connosco, que quer 

ficar em nossa casa, que nos explica as Escrituras e que Se dá a conhecer na Eucaristia. Aleluia! Aleluia!  
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