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ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

O AMOR GERA A FÉ E DÁ TESTEMUNHO
DA RESSURREIÇÃO

- Preparar o ambiente: uma mulher entra levan-
do flores ao som do refrão nº 175; coloca as flo-
res perto do Círio Pascal. Ao mesmo tempo, ou-
tra mulher entra com uma vela acesa, acende o
Círio Pascal e as velas de altar. Dependendo do
número de participantes, outras mulheres distri-
buem flores para a assembleia.

01. ABRAÇO DA PAZ
C. Irmãos e irmãs celebramos hoje o gran-
de dia da Ressurreição do Senhor. Deus ma-
nifesta a sua bondade para com seus filhos e

filhas. Ao nos encontrarmos na manhã da
Páscoa, somos convidados a nos cumpri-
mentar desejando a paz do Ressuscitado,
dizendo: "O Senhor ressuscitou, aleluia, ver-
dadeiramente ressuscitou, aleluia!". Can-
temos e saudemo-nos:
A paz do Senhor ... n° 539

02. MOTIVAÇÃO
C. O anúncio pascal hoje ressoa vibrante:
o Senhor Ressuscitou, venceu a morte e
vive para sempre! Nasce imortal, a nova
humanidade! Com as santas mulheres, va-
mos ao túmulo vazio e nos tornamos teste-
munhas da Ressurreição. Celebrar a Pás-
coa de Jesus é também ter olhos novos
para ver o novo acontecendo onde a vida
está brotando. Viver a Páscoa é procurar
construir um mundo segundo o olhar de
nosso Senhor Jesus Cristo. Cantemos:

03. CANTO
Jesus Cristo, nossa Páscoa... nº 176

04. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Irmãos e irmãs, saudemos a Trindade
Santa que nos acolhe no amor e na alegria.



Em nome do Pai e do Filho e do Espíri-
to Santo. Amém.
D. Cristo Ressuscitou! A todos vocês, sua
graça e sua paz.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

05. DEUS NO PERDOA
( O dirigente pega a jarra com água abençoada
na Vigília Pascal e diz:)
D. Bendigamos ao Deus da criação, por
esta água. Ela recorda o nosso Batismo,
pelo qual, nossas culpas são apagadas e nos
faz participar da alegria da Ressurreição.
(Asperge a assembleia, cantando: Banha-
dos em Cristo... nº 02)
O dirigente conclui: Que Deus todo po-
deroso nos purifique dos nossos pecados
e, pela Ressurreição do seu Filho nos torne
dignos de seu Reino. Amém.

06. HINO DE LOUVOR
C. Louvemos a Deus por todos os sinais
de ressurreição em nosso dia-a-dia.
Glória a Deus lá nas alturas... n° 223

07. ORAÇÃO
D. Ó Deus, por Vosso Filho, vencedor
da morte, abristes hoje para nós as por-
tas da eternidade. Concedei que, cele-
brando a Ressurreição do Senhor, re-
novados pelo Vosso Espírito, ressusci-
temos na luz da vida nova. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém.

08. DEUS NOS FALA
Enquanto se canta o refrão nº 37 três jovens en-
tram com vasilhas de incenso e ficam diante da
mesa da Palavra.

PRIMEIRA LEITURA: At 10, 34a.37-43

L.1 Leitura dos Atos dos Apóstolos.

SALMO RESPONSORIAL: 117(118)
Refrão: Este é o dia que o Senhor fez
para nós: alegremo-nos e nele
exultemos!

SEGUNDA LEITURA: Cl 3, 1-4

L.2 Leitura da Carta de São Paulo aos
Colossenses.

SEQUÊNCIA PASCAL
(Lecionário Dominical)

EVANGELHO: Jo 20, 1-9

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... nossa Páscoa é Jesus Cristo...
n° 379 (melodia do canto n° 850) ou
Aleluia... A pedra rolou do sepulcro... n°
373

Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo João.

09. PARTILHANDO A PALAVRA
O Domingo da Páscoa da Ressurreição é
um eco da Vigília Pascal, centro de todo o
Ano Litúrgico. A partir da Ressurreição de
Cristo, a terra transformou-se em céu, pois
a pessoa humana, mesmo neste mundo,
pode viver em Deus. A Páscoa é a festa da
vida; da vida de Cristo e da vida nova dos
cristãos.
No Evangelho nenhuma aparição é narra-
da. Somente a experiência do sepulcro va-
zio. Maria Madalena chega, vê que o cor-
po não está no sepulcro. Ela comunica aos
outros que "não sabe onde o puseram".
Chegam depois ao sepulcro os dois discí-
pulos: Pedro e o "outro discípulo a quem



Jesus amava". Pedro vê, constata. Mas não
interpreta o fato. O discípulo amado vê e
interpreta. A fé o ilumina, porque encontra
o sentido da Escritura. É como se tivesse
dito: basta ler a Escritura e verificar que ti-
nha de ressuscitar dentre os mortos!
Não há aparição de Jesus, mas fé. O discí-
pulo amado não precisa de provas. Crê
imediatamente após alguns indícios.
O racionalismo do nosso tempo nos leva a
uma tremenda desconfiança que fecha as
portas à fé. Acostumados a duvidar, duvi-
damos de tudo. Assim fechamos todas as
portas a qualquer experiência nova, dife-
rente..., ao maior fato da história.
A fé na Ressurreição não é uma credulida-
de vã. Provém de ser "discípulo amigo", da
amizade íntima com Jesus. Quem vive em
comunhão com Ele tem uma sensibilidade
especial: a sensibilidade da fé. Essa sensi-
bilidade é contagiosa e pode chegar a inva-
dir o mundo.
O testemunho dos que viram e creram fala,
sobretudo, de Deus Pai. Proclama que Deus
estava com Jesus em toda sua vida na terra
e que o ressuscitou.
O testemunho proclama que Jesus quis que
suas testemunhas pregassem ao povo, des-
sem testemunho de que o Crucificado-Res-
suscitado é agora o critério, a norma da
vida. E, mais ainda, que seu nome procla-
mado e confessado traz consigo o perdão
dos pecados e a chegada de uma nova for-
ma de vida.
A segunda leitura, da Carta aos
Colossenses, diz: não só Jesus recebe do
Pai a nova vida, também nós! Jesus não
ressuscita sozinho. Com Ele nós ressusci-
tamos e recebemos uma nova vida. O que
acontece é que esta nova vida está oculta.
Nossa vida não é visível. Está escondida
"com Cristo em Deus".

Quando Ele aparecer, também nossa vida
aparecerá gloriosa.
Por isso, sejamos conscientes pela fé dessa
nova vida. Descubramos a outra dimensão
que nos constitui. Deixemos que a imagem
de Deus, refletida em nós, nos glorifique
pouco a pouco. Sejamos o reflexo vivo do
Senhor ressuscitado. Nisto consiste o tes-
temunho contagioso. Não bastam palavras,
nem ações, nem intenções. Basta termos
sido tocados pelo amor do Ressuscitado.

10. PROFISSÃO DE FÉ
(Convidar os catequistas e os recém batizados
para ficarem perto do Círio Pascal enquanto
todos professam a fé)
D. Com a felicidade da presença do Cristo
Ressuscitado em nosso meio, professemos
a nossa fé, cantando:
Creio em Deus... nº 385

11. PRECES DA COMUNIDADE
D. Clamemos ao Senhor Ressuscitado que
sua luz ilumine nossas trevas. Cantemos a
Ladainha do Domingo, nº 389.
D. Ouvi Deus de amor nosso desejo de
sermos iluminados por Vós e que esteja-
mos sempre prontos em dar testemunho de
seu Filho Ressuscitado. Que convosco vive
e reina para sempre. Amém.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Apresentemos a Deus nossa vida, dom
de Deus, nosso dízimo e as nossas ofertas
como expressão de fé e gratidão a Deus
que cuida de nós com amor e carinho. Apre-
sentemos também os frutos de Ressurrei-
ção produzidos em nossa comunidade ao
longo da Campanha da Fraternidade.
Aleluia...recebe, ó Pai... nº 500 ou Cristo
ressuscitou... nº 503

13. LOUVAÇÃO PASCAL
D. Irmãos e irmãs: a pedra foi removida,
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brilhou de novo a vida! O Pai nos ama tan-
to, que de novo nos doa seu Filho, pela
força do Espírito Santo! Louvemos e acla-
memos, pois o Senhor ressuscitou realmen-
te: está conosco para sempre, vive com a
gente!
Refrão: Cristo ressuscitou! Cristo res-
suscitou! Vive no nosso meio. Aleluia!
D. Deus bondoso e fiel, é muito bom Vos
louvar em todo o tempo, em que Cristo,
nossa Páscoa, foi imolado e ressuscitou.
Por Ele passamos das trevas para a luz, da
morte para a Vida, da escravidão para a
liberdade de sermos filhos vossos.
Refrão: Cristo ressuscitou!...
D. Celebremos com alegria a Páscoa do
Cordeiro. É esta a nossa esperança, é isto
que nos anima: também ressurgiremos com
Cristo glorioso. Por isso, Vos damos gra-
ças, ó  Pai, pelo Vosso Filho, que
escolhestes e consagrastes com a força do
Espírito Santo. Ressuscitado, Ele deu a
todos este mesmo Espírito, e é Nele que
nós Vos louvamos e agradecemos.
Refrão: Cristo ressuscitou!...
D. Louvor a Vós, Jesus, da morte vence-
dor! Glória a Vós sobre as trevas triunfan-
te: com o Pai e o Espírito Santo, sois luz
nova e radiante, a quem ousamos dizer:
Pai nosso...

14. ORAÇÃO
D. Ó Deus da salvação, garantia de
nossas vitórias, em Vossas mãos en-
tregamos este dia da Ressurreição de
Jesus como alegria do Vosso povo.
Nesta festa de todos os cristãos,
recebei a vida nova dos que foram
batizados. Dai-nos a graça de caminhar-

mos na luz do Ressuscitado. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

15. AVISOS
D. Dia 07 de abril é o Dia Mundial da Saú-
de. Rezemos o Terço em comunhão com os
que trabalham ou estão precisando de saú-
de.
- Dia 11de abril: Romaria Diocesana ao
Convento da Penha. Mobilize sua comu-
nidade e paróquia para participar. A Cele-
bração Eucarística será às 8h no Campinho
do Convento.

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. Deus, que pela Ressurreição do seu Fi-
lho único nos deu a graça da redenção e nos
adotou como filhos e filhas, nos conceda a
alegria de sua bênção. Em nome do Pai e
do Filho e do Espírito Santo. Amém.
D. Levemos a todos a alegria do Senhor
Ressuscitado. Aleluia! Aleluia!
Todos: Graças a Deus, Aleluia, Aleluia!

17. CANTO
Aleluia... Hoje a morte foi vencida... nº
790

Leituras para a Semana
2ª At 2, 14.22-33 / Sl 15(16) / Mt 28, 8-15
3ª At 2, 36 – 4, 1 / Sl 32(33) / Jo 20, 11-18
4ª At 3, 1-10 / Sl 104(105) / Lc 24, 13-35
5ª At 3, 11-26 / Sl 8 / Lc 24, 35-48
6ª At 4, 1-12 / Sl 117(118) / Jo 21, 1-14
Sáb.: At 4, 13-21 / Sl 117(118) / Mc 16, 9-15


