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ANO DA PAZ  E DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

O SENHOR ESTÁ VIVO! SOMOS TESTEMUNHAS

Acender solenemente o Círio Pascal, da seguin-
te maneira: Uma pessoa o acende (com uma vela
comum) e diz: "Bendito sejas, Deus da vida, pela
ressurreição de Jesus Cristo e por esta luz radi-
ante". Depois todos cantam: "Ó vem cantar co-
migo irmão, nesta festa da ressurreição!"

01. MOTIVAÇÃO
C. Sejam bem vindos, irmãos e irmãs. Ce-
lebramos a manifestação do Ressuscitado no
meio de nós. Paz e bem a todos! Hoje, ter-

ceiro Domingo da Páscoa, somos chama-
dos a testemunhar a Ressurreição de Je-
sus. Anunciemos em Seu nome a conver-
são e a remissão dos pecados.
Refrão: Ressuscitado, o Cristo apare-
ceu; com seus amigos fez a refeição; e
dando a paz mandou anunciar o amor
de seu Pai em toda nação.
C. O tempo da Páscoa nos anima a teste-
munhar o que vimos, ouvimos e experimen-
tamos. O Senhor está em nosso meio ofe-
recendo-nos a paz. Chama-nos, continua-
mente, a testemunhá-lo no mundo. Cante-
mos, celebrando a vitória de Cristo que
venceu a morte para nossa salvação.

02. CANTO
Cristo venceu, Aleluia... n° 174

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Reunidos na paz do Cristo Ressuscita-
do, façamos o sinal de nossa fé : Em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
D. O Senhor, que encaminha os nossos
corações para o amor de Deus e a cons-



tância de Cristo, esteja convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. A Palavra de Deus sempre nos chama à
conversão e remissão dos nossos pecados.
Reconheçamo-nos pecadores e humilde-
mente peçamos perdão de nossas faltas
(pausa). Supliquemos a misericórdia do Pai,
cantando:
Senhor, tende piedade de nós!... nº 220
D. Deus de bondade, tenha compaixão de
nós, perdoe nossos pecados e nos condu-
za à vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Glorifiquemos a Deus, por Jesus Res-
suscitado, no meio de nós, cantando:
Glória a Deus, glória... nº 244

06. ORAÇÃO
D. Senhor Deus, estamos reunidos no
Espírito Santo pelo Evangelho da vida.
Concedei-nos testemunhar a Ressurrei-
ção de Cristo e render-Vos a devida ho-
menagem.  Por nosso Senhor Jesus
Cristo, Vosso Filho, na unidade do Es-
pírito Santo.  Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. Ao ouvirmos a Palavra de Deus, peça-
mos a graça de compreender o que o Se-
nhor nos fala quando está conosco.

PRIMEIRA LEITURA:
At 3, 13-15.17-19

L.1 Leitura dos Atos dos Apóstolos.

SALMO RESPONSORIAL: Sl 4(5)
Refrão: Sobre nós fazei brilhar o es-
plendor de Vossa face!

SEGUNDA LEITURA: 1Jo 2, 1-5a

L.2 Leitura da Primeira Carta de São
João.

EVANGELHO: Lc 24, 35-48

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Senhor Jesus... nº 383

Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Nesse tempo de Páscoa, a liturgia nos apre-
senta as primeiras aparições de Cristo res-
suscitado aos apóstolos. A missão deles era
continuar a obra salvadora iniciada por Cris-
to.
Eles tinham muitas dúvidas. Cristo vai ao
encontro deles, para fortalecer-lhes a fé pro-
fundamente abalada.
No Evangelho, o Ressuscitado aparece à
comunidade e a convoca para ser sua tes-
temunha. Cristo está vivo e continua a ser o
CENTRO da comunidade. Jesus toma a ini-
ciativa: aparece aos apóstolos, dizendo: "A
paz esteja convosco"
Os apóstolos ficam apavorados. Pensam
ser "um fantasma". Jesus apresenta PRO-
VAS de sua identidade: Físicas: mostra os
pés e as mãos e come com eles. Bíblicas:
Abre as inteligências para compreenderem
as Escrituras: Jesus devia padecer e ressus-
citar. Aponta a MISSÃO: "Vós sereis mi-
nhas testemunhas". Ser testemunha é conhe-
cer, viver e anunciar a mensagem de amor
que Cristo trouxe. Cristo continuará vivo na
Igreja, através deles.
Na  primeira leitura, vemos Pedro, cumprin-
do essa missão: ANUNCIANDO com co-
ragem o Cristo Ressuscitado diante do



povo: "O Cristo, que vós matastes, Deus o
ressuscitou dos mortos. E disso nós somos
testemunhas." E AGINDO: provando com
sinais que Jesus estava vivo, ele cura o coxo
na porta do Templo em nome de Jesus.
Pedro testemunha Jesus com palavras e
gestos e faz um apelo ao arrependimento e
à conversão, para o perdão dos pecados.
Na segunda leitura, João nos lembra que
devemos testemunhar: VIVENDO o que se
conhece e se anuncia: "Quem diz conhecer
o Senhor e não vive a sua mensagem é men-
tiroso." É um forte apelo à coerência entre
fé e vida. É com a vida que demonstramos
"conhecer" Deus. Se pecarmos, Jesus é o
nosso intercessor junto do Pai.
No Evangelho, a Ressurreição de Jesus
aparece como um FATO. Mesmo assim os
apóstolos não conseguiam acreditar facil-
mente. O caminho foi longo, difícil, penoso
e carregado de dúvidas e incertezas.
O caminho espiritual para chegar à fé con-
tinua o mesmo. Como os apóstolos, tam-
bém nós podemos "ver" Cristo ressuscita-
do, com muitas dúvidas, incertezas e me-
dos. Quando nos reunimos em comunida-
de, Ele está sempre entre nós. Aos poucos
os nossos olhos vão se abrindo e nós va-
mos descobrindo que morrer com Ele é
entrar na plenitude da vida de Deus.
Os discípulos recebem a MISSÃO de se-
rem testemunhas do Ressuscitado. A raiz da
missão é o encontro com Ele e a compre-
ensão das Escrituras. Viver e anunciar essa
novidade é a missão da comunidade eclesial,
que vive do amor e da presença do Senhor
em seu meio.
Cristo continua precisando ainda hoje de
testemunhas. Nós somos chamados a ser
testemunhas da presença do Ressuscitado
pelas nossas palavras e ações.
Até que ponto, somos TESTEMUNHAS

de Cristo: conhecendo, vivendo e anunci-
ando essa mensagem?
Proclamar que Jesus ressuscitou é viver o
projeto do Reino que Ele anunciou e viveu.
Cristo ainda hoje continua nos lembrando:
"Vocês também devem ser minhas testemu-
nhas..."
O que pretendemos testemunhar nesta se-
mana?

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Crer em Cristo Ressuscitado é viver tna
fidelidade aos mandamentos de Deus. Re-
novemos nossa fé, rezando.
Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Ao Pai misericordioso, supliquemos con-
fiantes, cantando:
Vossa Igreja vos pede, ó Pai, Senhor
nossa prece escutai.
L.1 Senhor, muitos insistem em não Vos re-
conhecer e caminham com medo de Vos
encontrar. Que possam Vos reconhecer na
fraternidade e nos gestos de paz, valores
do Vosso Reino, nós vos pedimos:
L.2 Senhor, abençoai nossa comunidade
para que, acolhendo Vossa Palavra, possa
testemunhá-la com mais ardor missionário,
nós vos pedimos.
L.1 Neste dia dos povos indígenas, reze-
mos para que possam ter seus direitos res-
peitados e valorizados em suas conquistas,
nós vos pedimos.
L.2 Fortalecei a união e a fé dos paroquia-
nos de Nova Venécia que celebram a festa
de seu padroeiro. Que, como Marcos, tes-
temunhem fielmente Cristo Ressuscitado,
nós vos pedimos.
D. Pai santo e fiel, acolhei com bondade
nossas preces. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.
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Leituras para a Semana

2ª At 6, 8-15 / Sl 118(119) / Jo 6, 22-29
3ª At 7, 51 – 8, 1a / Sl 30(31) / Jo 6, 30-35
4ª At 8, 1b-8 / Sl 65(66) / 6, 35-40
5ª At 8, 26-40 / Sl 65(66) / Jo 6, 44-51
6ª At 9, 1-20 / Sl 116(117) / Jo 6, 52-59
Sáb.: 1Pd 5, 5b-14 / Sl 88(89) / Mc 16, 15-20

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Crendo verdadeiramente na ressurrei-
ção testemunhamos a glória de Cristo.
Apresentemos no altar do Senhor a vida
dos batizados, no compromisso de fazer-
nos frutificar os dons e talentos que o Se-
nhor nos concedeu.  Enquanto cantamos,
depositemos nossa oferta e dízimo:
Bendito sejas, ó Rei da glória... nº 502
(Pode-se apresentar também os dons da terra)

12. PAI NOSSO
D. Como filhos e filhas do mesmo Pai, e
irmãos em Cristo Jesus, rezemos de mãos
erguidas a oração da fraternidade.
Pai nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. Jesus Ressuscitado desejou a paz a seus
amigos dizendo: "A paz esteja com vocês".
Com este mesmo gesto saudemo-nos na
Paz de Cristo. Cantemos:
Que a paz esteja contigo... nº 556

14. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que o Vosso povo sempre
exulte pela sua renovação espiritual.
Recuperando, alegres, a condição de
filhos de Deus, esperem confiantes o
dia da ressurreição. Por Cristo, nosso
Senhor.  Amém.

15. AVISOS
D. Em nossas orações, lembremos do 3°
Retiro Diocesano das Santas Missões Po-
pulares. Será em Barra de São Francisco,
de 15 a 17 de maio.

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. Aquele que ressuscitou dos mortos nos
mostre o caminho da missão e da paz. A
bênção de Deus todo-poderoso: Pai e Fi-
lho e Espírito Santo. Amém.
D. Cheios de alegria pascal, vamos em paz
e que o Senhor nos acompanhe. Aleluia.
Todos: Graças a Deus.

17. CANTO
Pela alegria... n° 793


