
Enquanto se canta o refrão: Ressuscitou de
verdade... nº 37, acende-se o Círio Pascal e as
velas do altar. Colocar um arranjo de flores perto
do Círio.

01. MOTIVAÇÃO
C. Caríssimos irmãos e irmãs! Este é o Dia
que o Senhor fez para nós: alegremo-nos e
nele exultemos! É Páscoa: passagem da
morte para a vida!  Eis a verdade fundamental
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ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

SANTAS MISSÕES POPULARES

"CRISTO RESSUSCITOU! ALELUIA!"

da nossa fé: Cristo ressuscitou! Ele vive
para sempre!
Refrão: O Ressuscitado vive entre nós.
Amém, aleluia! (bis)
C. A nova criação realizada pela
ressurreição de Jesus Cristo abrange todo
o universo. Nós participamos desta grande
festa da vida. Alegres e exultantes pela
vitória de Cristo sobre o pecado e a morte,
cantemos.

02. CANTO
O Ressuscitado vive... nº 178

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Irmãos e irmãs, saudemos a fonte da
vida plena, a Trindade Santa: Em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
D. O Deus da vida e da paz; o Deus do
Cristo Ressuscitado  esteja convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos
reuniu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. No dia em que celebramos a vitória de
Cristo sobre o pecado e a morte, também



nós somos convidados a morrer para o
pecado e ressurgirmos para uma vida nova.
Reconheçamo-nos pecadores. Num
instante de silêncio, supliquemos a
misericórdia do Pai.
(Faz-se a aspersão com a água abençoada na
noite da Vigília).
Canto: Banhados em Cristo... nº 02
D. Senhor, nossa paz, tende piedade de
nós! Todos: Senhor, tende.......
D. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de
nós! Todos: Cristo, tende.......
D. Senhor, nossa vida, tende piedade de
nós! Todos: Senhor, tende.......

05. HINO DE LOUVOR
C. Glorifiquemos a Deus por seu amor
incondicional e infinito.
Glória a Deus que é Pai... n° 241

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, por Vosso Filho Unigênito,
vencedor da morte, abristes hoje para
nós as portas da eternidade. Concedei
que, celebrando a Ressurreição do
Senhor e renovados pelo Vosso Espírito,
ressuscitemos na luz da vida nova. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém!

07. DEUS NOS FALA
C. De ouvidos bem atentos e coração
aberto, escutemos a Palavra da Verdade.
Refrão: "A Palavra está perto de ti, em
tua boca e em teu coração."

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

L.1 Leitura dos Atos dos Apóstolos.

SALMO RESPONSORIAL: Sl 117
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
(Alguém começa o canto da mesa da Palavra.
Enquanto isso entra uma mulher vestida de
Maria Madalena com um pano branco nas mãos.
Quando chegar na 4º estrofe, ela coloca o pano
branco na cruz).

EVANGELHO: Jo 20, 1-9

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Nossa Páscoa...  nº 379

Evangelho de Jesus Cristo segundo São
João.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
A liturgia deste Domingo celebra a
ressurreição. Garante-nos que a vida em
plenitude resulta do serviço em favor dos
irmãos. A ressurreição de Cristo é o
exemplo concreto que confirma tudo isto.
O texto dos Atos dos Apóstolos assegura,
para o cristão, que a ressurreição de Jesus
é a consequência de uma vida gasta em
“fazer o bem e a libertar os oprimidos”. O
medo, a morte, o sofrimento e a injustiça
deixam de ter poder sobre quem ama, que
se doa e partilha a vida.
Quando fomos batizados, entramos em
comunhão com o Cristo Ressuscitado.
Deixamos o velho homem marcado pelo
pecado e recebemos vida nova. O Senhor
ressuscitou!
A Quaresma foi tempo de caminhar com
Cristo no deserto. Fomos convidados a
colocar Deus no centro de nossa vida; a
superar todo o mal e chegar à glória com
Jesus.
Seguir o Cristo é assumir uma vida nova,
sem egoísmo, orgulho e pecado. É doação



a Deus e aos irmãos. O cristão torna-se
alguém que “aspira às coisas do alto”.
Embora vivendo nesta terra e desfrutando
as realidades deste mundo, sua referência
última são os valores de Deus e de seu
Reino. Aos que creem pede-se-lhes que não
façam dos valores do mundo a sua
prioridade, a sua referência última.
O “discípulo amado” é aquele que vive em
comunhão com Jesus, e se identifica com
Ele e seus valores. Entre as alegrias e
tristezas, identificamo-nos com o Cristo
quando lemos e meditamos a Palavra. E
também participando e contribuindo com a
vida e a missão da Igreja.
Viver a alegria pascal é dar a vida. É ser
testemunhas e compartilhar a condição de
“vivos para Deus, em Jesus Cristo”, com
os que estão em situações de morte.
Não tenhamos medo de acreditar na
Ressurreição de Cristo. Ela é nossa vitória.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Renovemos a nossa fé na Ressurreição,
rezando juntos: Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Cristo ressuscitou e vive para sempre!
Um mundo novo começou com Ele. Que
sua Páscoa transforme todas as coisas:
Todos: Cristo ressuscitado, ouvi-nos!
L.1 Que os cristãos sejam testemunhas de
que Cristo ressuscitado é a esperança de
um mundo novo, rezemos.
L.2 Que os que creem num futuro melhor
aceitem também o sofrimento e a morte.
Eles são meios que conduzem à vida nova,
rezemos.
L.1 A presença do Ressuscitado nos
desperte para sermos no mundo
instrumentos de sua paz e do perdão,
rezemos.
L.2 Por todos os que serão batizados no
tempo pascal que cresçam no conhecimento

e no amor de Deus, rezemos.
L.1 Dia 30 é o Dia Mundial da Juventude.
Que os jovens busquem na Páscoa de Cristo
a força para viver e testemunhar o Reino de
Deus, rezemos.
L.2 Os Romeiros de nossa Diocese estarão
no dia 2 de abril no Convento da Penha.
Revigorados, possam dar testemunho de
Cristo em suas vidas, rezemos.
D. Deus, rico em misericórdia, acolhei com
carinho os nossos pedidos. Por Cristo
nosso Senhor. Amém!

11. BOLETIM DO DÍZIMO
D. Quem afirma ter fé em Deus, assume
compromissos com Ele. A manutenção da
Igreja é um destes compromissos. Ao
receber a recompensa pelo sacrifício do
trabalho realizado pelas bênçãos dos céus,
primeiro deve se separar o que vai devolver
a Deus, entregando na comunidade.
L. Muitos pensam que estão dispensados
porque dão esmolas aos pobres, trabalham
na Igreja, entregam ofertas, etc. Todos estes
gestos agradam a Deus, mas Dízimo não é
doação.
D. Dízimo é um COMPROMISSO que
tenho com a Igreja, com a minha
comunidade, para que ela possa se manter
em suas despesas permanentes. Rezemos
a Oração do Dizimista:
Todos: Aceitai, Senhor, minha oferta, /
fruto do meu trabalho e sacrifício de
cada dia. / Dai-me a força de perseverar
na partilha. / Assim construiremos
Vosso Reino de Justiça. / Amém.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Que a nossa oferta sincera seja expressão
de gratidão a Deus pela vitória de Cristo
sobre o pecado e a morte.
Bendito sejas, ó Rei da glória... nº 502
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13. LOUVAÇÃO PASCAL
D. Irmãos e irmãs: a pedra foi removida,
brilhou de novo a Vida! O Pai nos ama
tanto, e de novo nos doa seu Filho, pela
força do Espírito Santo! Louvemos e
aclamemos! O Senhor ressuscitou
realmente. Ele está conosco para sempre,
vive com a gente!
Refrão: Cristo ressuscitou! Cristo
ressuscitou! Vive no nosso meio.
Aleluia!
D. Deus misericordioso e fiel. É muito bom
Vos louvar em todo o tempo. Por Cristo
Ressuscitado passamos das trevas para a
luz; da morte para a Vida; da escravidão
para a liberdade. Somos filhos da nova
Criação.
Refrão: Cristo ressuscitou!...
D. Celebramos com alegria a Páscoa do
Cordeiro. O que nos anima é a esperança
na ressurreição. Em Cristo glorioso somos
novas criaturas. Damo-Vos damos graças,
ó Pai, pelo Vosso Filho, que escolhestes e
consagrastes com a força do Espírito
Santo. Ressuscitado, Ele deu a todos nós
este mesmo Espírito. E é Nele que nós Vos
louvamos e agradecemos.
Deus infinito, nós te louvamos... nº 1.186
D. Louvor a Vós, Jesus, da morte
vencedor! Glória a Vós sobre as trevas
triunfante. Convosco, na força do Espírito
Santo, ousamos dizer:
Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
C. Celebramos com Deus Misericordioso
o dom da paz. Ela acontece através de
nossas atitudes concretas de amor e
perdão. Com um abraço fraterno,

Leituras para a semana
2ª At 2, 14.22-33/ Sl 15(16) / Mt 28, 8-15
3ª At 2, 36-41 / 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, 2a.5-9 / 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

saudemo-nos em Cristo Jesus.
Quero te dar a paz... nº 558

15. ORAÇÃO
D. Concedei, ó Deus onipotente, que
conservemos em nossa vida a força
renovadora da Páscoa que hoje
celebramos. Renovai-nos pela graça da
Ressurreição do Vosso Filho. Dai-nos
um coração que saiba partilhar os nossos
bens com nossos irmãos e irmãs. Por
Cristo Ressuscitado, nosso Senhor.
Amém!

16. AVISOS

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. Deus, que nos renova pela Ressurreição
do seu Filho, vos enriqueça com o dom da
imortalidade. T. Amém!
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz, o
dirigente diz:) O Senhor nos abençoe, nos
guarde e nos ilumine e nos conduza à vida
eterna. T. Amém.
D. Levai a todos a alegria do encontro com
o Senhor Ressuscitado. Ide em paz e o
Senhor vos acompanhe. Aleluia! Aleluia!
T. Graças a Deus. Aleluia! Aleluia!

18. CANTO
Aleluia,... Hoje a morte foi vencida... nº
790


