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 Este primeiro domingo após a Páscoa 

é chamado, na Igreja Ortodoxa, “Domingo 

Novo” ou “Domingo de São Tomé”. 

 Mas qual foi o papel do apóstolo Tomé 

e porque este domingo é chamado de 

“novo”? 

 O Evangelho lido hoje responde a 

estas duas perguntas e narra que Jesus, 

após a ressurreição, apareceu pela primeira 

vez aos discípulos reunidos no Cenáculo, e 

Tomé não estava entre eles. 

 E Jesus apareceu-lhes novamente 

depois de oito dias, e nessa segunda vez 

Tomé estava presente. 

 O Senhor entrou, mesmo as postas 

estando fechadas, como diz o Evangelho, e 

saudou-os dizendo: 

 “A paz seja convosco; assim como o 

Pai me enviou, também eu vos envio.”  

 Depois soprou sobre eles e disse: 
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 “Recebei o Espírito Santo. Aqueles a 

quem perdoardes os pecados lhes são 

perdoados; e àqueles a quem os retiverdes 

lhes são retidos.” 

 Jesus transmitiu sua paz aos 

discípulos e soprou sobre eles. 

 O que significou esse sopro de Jesus? 

 Com este gesto de soprar sobre os 

discípulos o Senhor estava revivendo o ato 

da primeira criação, como registrado no 

Livro do Gênesis, pois sabemos que Deus, 

depois de formar o homem do barro da terra 

com suas próprias mãos, soprou sobre ele e 

ele se tornou um ser vivente. 

 Assim, entendemos que pela gloriosa 

ressurreição de Jesus Cristo, nós somos 

recriados pela ação do Espírito Santo para a 

vida eterna, e com este gesto ele confirmou 

sua presença e participação na criação, no 

início de todas as coisas. 
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 Este é o sentido da Ressurreição de 

Cristo: nova formação de tudo, nova 

criação. 

 Lemos no Evangelho também que 

Jesus chamou Tomé a comprovar sua 

ressurreição tocando nas marcas das 

feridas em seu corpo ressuscitado, para não 

ser mais incrédulo, mas homem de fé. 

 Diante disso o apóstolo fez uma bela 

profissão de fé diante do Senhor, dizendo: 

“Meu Senhor e meu Deus!” 

 Ele não disse “Tu és o Senhor e 

Deus”, mas “Meu Senhor e meu Deus!”. 

 Fazemos nossa hoje essa declaração 

de Tomé, declarando a eficácia da 

ressurreição para renovação de todo ser 

humano. 

 Esta profissão de fé do apóstolo (“Meu 

Senhor e meu Deus”) tem um duplo sentido: 
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 O primeiro é a própria afirmação, após 

contemplarmos Jesus ressuscitado, de que 

ele mesmo é nosso Senhor e nosso Deus, e 

que não há outro. 

 É o que o texto da Liturgia pascal e 

dominical nos ensina a proclamar na igreja, 

ao dizer: 

 “Tendo visto a Ressurreição de Cristo, 

prostremo-nos ante o Santo Senhor Jesus 

Cristo, o único sem pecado. Prostramo-nos 

diante da tua Cruz, ó Cristo, Deus nosso; 

louvamos e glorificamos a tua Santa 

Ressurreição. Porque tu és o nosso Deus, a 

nenhum outro conhecemos e teu nome 

invocamos.” 

 O segundo sentido é o caráter de 

Tomé expresso em suas palavras diante do 

Senhor. 

 Ao exclamar “Meu Senhor e meu 

Deus!”, ele quis dizer que Jesus Cristo vivo 
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era a verdade de sua vida e que a graça da 

ressurreição foi dada a ele, assim como a 

todos nós. 

 Em outras palavras: A vida de Cristo é 

minha própria vida, como disse o apóstolo 

Paulo:  

 “Vivo, não mais eu, mas Cristo vive 

em mim; e a vida que agora vivo na carne, 

vivo-a na fé no filho de Deus, o qual me 

amou, e se entregou a si mesmo por mim”. 

 Esta é a realidade da vida de quem 

conhece Jesus, o vencedor da morte, e o 

aceita com fé. 

 Por isso o capítulo do Evangelho de 

São João que nos conta de Tomé e sua 

profissão de fé se encerra de forma muito 

significativa, ao dizer: 

 “Jesus, pois, operou também em 

presença de seus discípulos muitos outros 

sinais, que não estão escritos neste livro.  
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 Estes, porém, foram escritos para que 

creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de 

Deus, e para que, crendo, tenhais vida em 

seu nome.” 

 Com a ressurreição de Cristo e nosso 

Batismo em seu nome, torna-se real para 

nós o que disse o apóstolo Paulo: 

 “Nele vivemos, nos movemos, e 

existimos.” 

 

 E hoje, quando falamos da nova 

criação pela ressurreição de Cristo, me 

alegro em dirigir a palavra, com amor, e a 

bênção, a todas as mães, as quais, por sua 

maternidade, participam na obra da criação. 

 Parabenizamos as mães, desejando 

que o Senhor ressuscitado, doador da vida, 

as abençoe e ilumine suas vidas com a luz 

celeste, dando-lhes forças, paciência e 

sabedoria para educarem seus filhos com 
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amor e no temor de Deus, fonte da 

verdadeira segurança, para que eles sejam, 

no futuro, uma geração que conhece a Deus 

e sua Igreja (, em favor da qual ele se 

sacrificou). 

 E afirmamos que os filhos que 

conhecerem a Deus e participarem da vida 

da igreja e aplicarem seus ensinamentos 

terão respeito por toda criatura de Deus e 

por todos os seres humanos, em especial 

pelos seus pais, dedicando-lhes todo 

respeito e consideração, dando o devido 

valor à educação e formação que 

receberam deles e a seu grande sacrifício 

por eles. 

 Sim, toda mãe carrega no ventre por 

nove meses seu filho, antes do nascimento, 

mas sem a graça de Deus e sem as 

sementes do amor e paciência que Deus 

planta nela para fortalecê-la, dificilmente 
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suportará as dificuldades de gerar e educar 

o filho. 

 Rezamos hoje para que Nosso Senhor 

Ressuscitado para nossa salvação nos 

fortaleça por sua ressurreição e abençoe a 

todas as mães, as presentes e ausentes, 

vivas e falecidas, sem nos esquecermos do 

carinho e amor de nossa Mãe eterna, a 

Virgem Maria, mãe de todos os fiéis e de 

todas as mães. 

 Não nos esqueçamos também de que 

a Santa Igreja é igualmente a mãe eterna de 

todos os fiéis, aos quais ela dá à luz pelo 

Santo Batismo, e dos quais cuida com 

amor, e como nossas mães nos alimentam 

com alimento diário para a vida terrena, 

também a mãe Igreja nos alimenta, mas 

com o alimento celeste, a Santa Eucaristia e 

a Palavra de Deus, alimento para a vida 

eterna, conduzindo-nos para a salvação, a 
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qual Deus deseja para todos que creem na 

Santa Ressurreição de seu Filho. 

 Cristo ressuscitou! 

 Verdadeiramente ressuscitou! 

 

 

 

N.B.: Padre: 

         Convidamos todas as mães presentes, 

e as futuras mães, a se aproximarem do 

altar para juntos fazermos uma oração de 

bênção por elas. 
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Bênção das Mães 

 

- Deus Pai, tu que és ternura e compaixão, 

que escolheste a Sempre Virgem Maria 

para ser a Mãe de teu Filho e Senhor nosso 

Jesus Cristo, pela intercessão da Mãe de 

Deus, concede tua bênção e a alegria 

celeste a a todas as mães.  

Amém! 

 

- Deus Filho, Senhor Jesus Cristo, bendito 

fruto do ventre da Santíssima Virgem Maria, 

tu que nasceste e foste acolhido em seus 

braços de Mãe, abençoa dia a dia a missão 

materna das mães, e dá-lhes a recompensa 

pela doação de sua vida e amor.  

Amém! 
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- Deus Espírito Santo, Consolador e 

santificador, ilumina com tua eterna luz a 

vida das mães e de suas famílias; renova-

lhes constantemente o vigor, a fé e a 

esperança, e aquece o amor fecundo de 

seus corações.  

Amém! 

 

- Sobre todas as Mães, presentes e 

ausentes, desça abundantemente a bênção 

da saúde e da paz, em nome do Pai, do 

Filho e do Espírito Santo.  

Amém! 
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