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SANTAS MISSÕES POPULARES

ANO NACIONAL MARIANO

EIS A PÁSCOA DE CRISTO E NOSSA!

- Iniciar com o Círio Pascal apagado, acender
apenas as velas do Altar.
- A aspersão será com a água abençoada na Vi-
gília Pascal. Providenciar perfume para este
momento.
- Preparar os símbolos da Apresentação dos dons.

01. MOTIVAÇÃO
C. Páscoa! Estamos na festa da Páscoa. A
maior festa dos cristãos. Hoje celebramos a
vida que venceu a morte: Cristo ressusci-
tou!
Refrão: Cristo ressuscitou. Cristo res-

suscitou, vive em nosso meio, aleluia!
(2x)
C. Com as santas mulheres, vamos ao
túmulo vazio e nos tornemos testemunhas
da ressurreição. Celebramos a Páscoa de
Jesus que se realiza nas pessoas que cui-
dam dos biomas brasileiros. Cantemos ale-
gres, pois a morte não tem poder sobre
Jesus.

02. CANTO
O Ressuscitado vive entre nós... nº 227

03. ACENDIMENTO DO CÍRIO
Entra uma pessoa, vestida de branco, com uma
vela acesa. Acende o Círio Pascal e declama:
"Bendito sejas, Deus da Vida, pela ressurrei-
ção de Jesus Cristo e por essa luz radiante".
Depois incensa o Círio e a assembleia, enquan-
to canta-se este refrão pascal: "Ó vem cantar
comigo, irmão, nesta festa da Ressurreição".

04. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. "O Senhor ressuscitou, verdadeiramen-
te ressuscitou!". Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
D. A graça e a paz do nosso Pai que res-
suscitou seu Filho estejam convosco.



Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

05. DEUS NOS PERDOA
D. Recordando a graça do nosso batismo,
seremos aspergidos pela água abençoada
na Vigília de ontem. Que o ela nos purifique
e nos torne dignos e dignas de participar
desta celebração.
(Uma pessoa vai até o recipiente onde está a
água benta, coloca-a num vasilhame, mistura
um pouco de perfume e faz a aspersão da
assembleia. Enquanto isso, canta-se: Banhados
em Cristo... nº 07)
D. Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.
Todos: Amém.

06. HINO DE LOUVOR
C. Hoje ressoa o anúncio pascal. Cante-
mos neste dia que o Senhor fez para nós!
Glória a Deus nos altos céus! Paz na ter-
ra... nº 256

07. 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 Se-
nhor, renovados pelo Vosso Espírito,
ressuscitemos na luz da vida nova. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Fi-
lho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.

08. DEUS NOS FALA
C. Deus está conosco. Ele nos fala na hora
em que serão proclamadas as leituras. Va-
mos escutá-las atentamente.

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 (Cantar no Lecionário)

EVANGELHO: Jo 20, 1-9

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Solo: O nosso cordeiro pascal, Jesus Cris-
to, já foi imolado. Celebremos, assim, esta
festa, na sinceridade e verdade.

Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.

09. PARTILHANDO A PALAVRA
Aquele que vimos envolto em sangue, to-
mado pelas dores da morte na Sexta-feira,
e velamos no silêncio da morte no Sábado,
agora proclamamo-lo Ressuscitado, Vivo,
Vitorioso! "Eis o dia que o Senhor fez para
nós!"
Hoje pela manhã, "quando ainda estava es-
curo", nossas irmãs foram ao túmulo e en-
contraram-no aberto e vazio! Elas corre-
ram apavoradas: foram contar a Simão
Pedro. Ele foi também ao túmulo com o
outro discípulo, aquele que Jesus amava:
viram as faixas de linho no chão… O túmulo
estava vazio… O que acontecera? Rouba-
ram o corpo? Os judeus levaram-no? Que
houve? Que ocorrera?
Nós vivemos pela fé na ressurreição. Por
esta fé somos cristãos, por ela empenha-
mos a vida toda! Neste Dia santíssimo, Je-
sus entrou na glória do Pai. Nós continua-



mos aqui; Ele já não mais está preso a dia
algum, a tempo algum, a limitação alguma:
Ele entrou na eternidade de Deus, na pleni-
tude do seu Deus e Pai! A morte hoje foi
vencida! Jesus abriu o caminho, Jesus atra-
vessou o tenebroso e doloroso mar da
Morte, Jesus "passou", fez sua Páscoa!
Mas, não só: Ele fez isso por nós e nos pro-
meteu: "Vou preparar-vos um lugar… a fim
de que, onde eu estiver, estejais vós tam-
bém" (Jo 14,2-3). Ele, que experimentou a
morte humana, tem agora o poder de nos
dar a sua vitória. Para isso, Ele nos deu, no
Batismo, o seu Espírito de ressurreição. É
o mesmo no qual o Pai o ressuscitou na ma-
drugada de hoje!
Eis a Páscoa de Cristo e nossa! Na certeza
desta vida nova, renovemos nossa própria
vida! "Se ressuscitastes com Cristo,
esforçai-vos para alcançar as coisas do alto,
onde Cristo está sentado à direita de Deus!
" Vivamos uma vida nova em Cristo! Crer
na sua ressurreição, viver sua vida de res-
suscitado é, já agora, viver numa perspec-
tiva nova, viver com o olhar a partir da Eter-
nidade. São Paulo nos diz, para a Festa de
hoje: "Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi
imolado. Celebremos a Festa, não com o
velho fermento, nem com o fermento da
maldade ou da perversidade, mas com os
pães sem fermento de pureza e de verda-
de". É o pão da Eucaristia, pão que é o pró-
prio Cordeiro imolado, Cordeiro pascal,
que tira o pecado do mundo!
Não tenhamos medo do pecado, da mal-
dade e da morte! Abramos nosso coração
a Deus e aos irmãos! Pela Páscoa que
estamos celebrando, perdoemo-nos e
acolhamo-nos na paz!

10. PROFISSÃO DE FÉ
D. Animados pela verdade da ressurreição

do Senhor, professemos nossa fé. Rezemos
o credo Niceno-Constantinopolitano, pá-
gina 09 do livro de cantos: Creio em um
só Deus...

11. PRECES DA COMUNIDADE
D. Um mundo novo começou com a res-
surreição de Jesus. Que sua páscoa trans-
forme nossa vida e todas as coisas.
L1. Que a festa da Páscoa nos dê novo
ânimo e nos ilumine, para vivermos intensa-
mente nossa fé batismal, rezemos ao Se-
nhor.
Todos: Senhor, escutai a nossa prece.
L.2 Que testemunhemos e proclamemos
para todo mundo que Jesus é o Senhor da
Vida e Nele encontramos a felicidade, re-
zemos ao Senhor.
L.1 Que os novos batizados na Vigília Pascal
sejam ajudados a crescer no conhecimento
e no amor de Deus, rezemos ao Senhor.
L.2 Ao comemorarmos o Dia dos Povos
Indígenas, lembremo-nos que foram os pri-
meiros habitantes do Brasil e merecem ver
seus direitos respeitados, rezemos ao Se-
nhor.
L.1 Nossa diocese vai em romaria no pró-
ximo sábado ao Convento da Penha. Que
Deus lhe conceda muitas graças e a todos
dê a companhia de Maria na viagem, reze-
mos ao Senhor.
D. Senhor, confirmai a nossa fé e a nossa
esperança na vida mais forte que a morte.
Que colaboremos na construção de um
mundo novo convosco e com Vosso Filho
Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
D. Neste Domingo da ressurreição, apre-
sentemos os sinais de vida presentes nos
biomas brasileiros. Que estes sinais nos ani-
mem a cuidar da Casa Comum em nosso
próprio ambiente.
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(Entram os cartazes com os nomes dos biomas e
os símbolos correspondentes: Bioma Amazô-
nia: gravura de um (a) indígena; Bioma Caa-
tinga: um cacto; Bioma cerrado: terra verme-
lha; Bioma Mata Atlântica: uma travessa com
frutas da época; Bioma Pantanal: uma vara de
pescar com um peixe [de cartolina] fisgado;
Bioma Pampa: vasilha transparente com água
e uma pequena faixa colada nela: Aquífero
Guarani.)
Quando o trigo amadurece... nº 512

13. PAI NOSSO
D. Rezemos, confiantes, a oração que o
Senhor nos ensinou. Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. A Páscoa traz uma mensagem de paz,
esperança e amor renovado em Cristo res-
suscitado. Saudemo-nos felizes neste dia.
Canto à escolha

15. ORAÇÃO
D. Guardai, ó Deus, a Vossa Igreja sob
a vossa constante proteção para que,
renovados pelos sacramentos pascais,
cheguemos à luz da ressurreição. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

16. AVISOS
- Dia 22/04 - Romaria Diocesana ao Con-
vento da Penha. Santa Missa às 08h no
Campinho do Convento

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz,
o dirigente diz:) O Senhor nos abençoe, nos
livre de todo o mal e nos conduza à vida
eterna.

Leituras para a Semana

2ª At 2, 14.22-23 / 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 / 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

T. Amém.
D. Vivendo a Páscoa de Cristo e nossa, ide
em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida):
D. "Bendigamos ao Senhor".
T. "Demos graças a Deus".

18. CANTO
Nossa vida é um louvor... nº 768

BÊNÇÃO DOS ALIMENTOS
Se a comunidade fizer uma confraternização no
dia da Páscoa, pode fazer esta oração de bênção
sobre os alimentos.
D. Bendigamos o Senhor pelos seus dons.
T. Em todo o tempo demos graças ao Se-
nhor.
D. O seu louvor esteja sempre em nossa
boca.
T. Em todo o tempo demos graças ao Se-
nhor.
D. Nós Vos louvamos, Senhor, fonte de to-
dos os bens. Abençoai estes alimentos que
vamos receber e concedei que, em espírito
de verdadeira fraternidade, permaneçamos
sempre unidos no vosso amor. Por Cristo
nosso Senhor. Amém.

Feliz Páscoa!


