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ANO NACIONAL DO LAICATO

A VIDA NOVA DA RESSURREIÇÃO

- Preparar o ambiente, destacando o Círio Pascal
(que permanece ao lado da Mesa da Palavra
durante todo este tempo litúrgico) e a pia
batismal (se houver). As flores são um bonito sinal
da festa e alegria da Ressurreição, que valorizam
a liturgia deste dia.
- Preparar água benta para a aspersão de todo o
povo.
- Pode haver incensação do ambiente, criando
um clima orante. Refrão: O sol nasceu... nº 044.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, celebramos hoje o grande

dia da Ressurreição de Jesus! Deus
manifesta a sua vontade para com seus
filhos e filhas. O anúncio pascal ressoa
vibrante: o Senhor Ressuscitou, venceu a
morte e vive para sempre! Nasce imortal a
nova humanidade! Com as santas mulheres,
vamos ao túmulo vazio e nos tornamos
testemunhas da ressurreição. Com esta
alegria no coração, cantemos:

02. CANTO
O Senhor ressurgiu... nº 228

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. A Trindade Santa nos acolhe no amor e
na alegria: Em nome do Pai e do Filho e
do Espírito Santo. Amém.
D. O Senhor que encaminha nossos
corações para o amor de Deus e a
constância de Cristo, esteja convosco.
Todos: Bendito seja Deus...

04. DEUS NO PERDOA
D. (O dirigente pega a jarra com água e diz:)
Esta água recorda o nosso Batismo. Ele
apaga nossas culpas e nos faz participar
da alegria da ressurreição. Aspergidos por
ela, possamos sentir a força renovadora da
Páscoa do Senhor.  (Aspergir toda a



assembleia enquanto se canta: Eu vi, eu vi,
foi água a manar... nº 832.)
D. Que o Deus todo-poderoso nos purifique
dos nossos pecados e nos torne dignos da
alegria do seu Reino. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Glorifiquemos a Deus por todos os sinais
de vida que mostram o caminho de
ressurreição em nosso dia a dia.
Glória a Deus nos altos céus... nº 1.165

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, 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

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

SEQUÊNCIA PASCAL
(cf. Lecionário Dominical)

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

EVANGELHO: Jo 20,1-9

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aclamemos Cristo ressurgido... nº 373

Evangelho de nosso Senhor Jesus
Cristo segundo São João.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- Depois de uma intensa caminhada
quaresmal, chegamos ao ponto alto da nossa
vida de fé: a Páscoa do Senhor! Pelos
próximos 50 dias viveremos a alegria deste
grande evento da salvação.
- Cristo Ressuscitado, vencedor do pecado
e da morte, é a nossa verdadeira vida, a
meta para a qual deve se dirigir o nosso
coração. São Paulo, na segunda leitura
aponta este grande mistério: a nossa vida
está escondida com Cristo, em Deus.
Significa que não nos contentamos com as
ambiguidades deste nosso mundo, mas
temos uma vocação que o supera. Somos
todos chamados à santidade, a viver à altura
de Cristo, nossa Páscoa. A glória de Jesus
se manifesta na nossa vida reorientada toda
para Ele.
- São Pedro, na primeira leitura de hoje,
elabora uma síntese catequética do
Evangelho. Apresenta o Mistério Pascal de
Jesus e sua força de transformação. O
poder da Ressurreição vence os dramas do
pecado e da morte. Jesus é o Verdadeiro
Juiz deste mundo, pelo poder de sua
Páscoa. Cada batizado é mergulhado nesse
mistério de amor e misericórdia. Por isso,
cabe a cada um dar testemunho autêntico
dessa renovação de mentalidade e de ação.
- A cena do Evangelho deste domingo é
curiosa e embaraçosa, ao mesmo tempo.
Os discípulos não compreendem a verdade
do acontecimento maravilhoso que tem
diante de si. O outro discípulo nos ensina,
porém, que a fé vai além de entender ou



racionalizar os fatos e as coisas. É um
horizonte de vida que nasce do coração! A
ausência de Jesus não significa que Ele
abandona os seus. Muito mais que isso: é
sinal que Ele está presente em cada coração
que ama e que se deixa conduzir pelo
Espírito de Deus. Só pode correr ao
encontro do Senhor quem faz uma
experiência profunda do seu amor.
- Neste Ano Nacional dos Leigos e Leigas,
podemos refletir: nossa vida e nossa fé tem
raízes profundas no Mistério Pascal de
Jesus? Tenho testemunhado essa maravilha
do amor de Deus? Como nossa
comunidade pode ser sinal de ressurreição
neste mundo marcado pela violência,
injustiça e preconceito? Que situações
concretas exigem de nós mais atenção e
cuidado?

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Com a felicidade da presença do Cristo
Ressuscitado em nosso meio, professemos
a nossa fé, rezando o Credo Niceno-
constantinopolitano: Creio em Deus Pai...
(Pág. 9 do livro de canto)

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Elevemos nossas súplicas a Deus, nosso
Pai, por Jesus Ressuscitado. Peçamos com
fé: Deus da vida e da ressurreição,
escutai a nossa prece.
L.1 Pelos que sofrem toda espécie de mal.
Que encontrem em nós, discípulos de Jesus,
ajuda e consolo. Rezemos ao Senhor.
L.2 Pela Igreja do mundo inteiro. Que dê
testemunho fiel de uma vida renovada no
amor pela Ressurreição de Jesus. Rezemos
ao Senhor.
L.1 Dia 07 será celebrado o Dia Mundial
da Saúde. Para que todos os que trabalham
nesta área se coloquem a serviço, como sinal

de vida e de esperança. Rezemos ao
Senhor.
L.2 Pelos romeiros de nossa Diocese, que
subirão ao Convento da Penha no próximo
sábado. Que façam a experiência da
misericórdia do Senhor, pela intercessão da
Senhora das Alegrias. Rezemos ao Senhor.
L.1 Por todos os fiéis leigos, neste Ano a
nós dedicado. Que o Senhor nos ajude a
tomar consciência de nossa vocação e
missão na Igreja e no mundo. Rezemos ao
Senhor.
D. Ouvi, Deus Santo, os pedidos de nosso
coração. Atendei-nos, segundo o vosso
Amor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Pela ressurreição de Jesus fazemos a
experiência da partilha e da vida plena.
Apresentemos nossa vida, nosso dízimo e
as nossas ofertas como expressão de fé e
gratidão a Deus, que cuida de nós com amor
e carinho. Cantemos:
Senhor, vencestes a morte... nº 513

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e irmãs: a pedra foi removida,
brilhou de novo a Vida! O Pai nos ama
tanto, que nos doa seu Filho, pela força do
Espírito Santo! Louvemos e aclamemos,
pois o Senhor ressuscitou realmente: está
conosco para sempre, vive com a gente!
Refrão: Cristo ressuscitou! Cristo
ressuscitou! Vive no nosso meio.
Aleluia!
C. Deus bondoso e fiel, é muito bom Vos
louvar em todo o tempo, em que Cristo,
nossa Páscoa, foi imolado e ressuscitou.
Refrão: Cristo ressuscitou!...
D. Por Ele passamos das trevas para a luz,
da morte para a Vida, da escravidão para a
liberdade de sermos vossos filhos.
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Refrão: Cristo ressuscitou!...
C. Celebramos com alegria a Páscoa do
Cordeiro. É esta a nossa esperança. É isto
que nos anima: também ressurgiremos com
Cristo glorioso.
Refrão: Cristo ressuscitou!...
D. GraçasVos damos, ó Pai, pelo Vosso
Filho, que escolhestes e consagrastes com
a força do Espírito Santo. Ressuscitado,
Ele deu a nós este mesmo Espírito, e é nele
que Vos louvamos e agradecemos.
Refrão: E cantaremos: aleluia! E a
nossa terra renovada ficará, se o vosso
Espírito, Senhor, nos enviais! (2x)

13. PAI NOSSO
D. Com ousadia de filhos e filhas, unidos
em Jesus, rezamos ao Pai: Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Nossa saudação fraterna expressa o
desejo de que cada irmão e irmã, nesta festa
da ressurreição, seja o coração da unidade
e da paz, que só Cristo Ressuscitado pode
dar.
É paz no meu coração... nº 543

15. ORAÇÃO
D. Guardai, ó Deus, a Vossa Igreja, sob
a Vossa constante proteção, para que,
renovados pela alegria pascal,
cheguemos à luz da ressureição. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

16. AVISOS
- Sábado próximo, dia 07, acontece a
Romaria ao Convento da Penha. É mais

um momento forte de celebração no
aniversário de 60 anos de criação de
nossa Diocese. A Celebração Eucarística
que acontecerá às 8h no Campinho do
Convento, será transmitida pela Rádio
Kairós.

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja covosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz, o
dirigente diz:) O Senhor todo-poderoso e
cheio de misericórdia, Pai e Filho e Espírito
Santo, nos abençoe e nos guarde.
T. Amém.
D. A alegria do Ressuscitado seja a vossa
força.  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
Nasceu o sol... nº 767

Leituras para a Semana

2ª At 2, 14.22-32 / 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


