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O RESSUSCITADO: VIDA DA COMUNIDADE CRISTÃ

- Ao som de um fundo musical, uma pessoa entra
pelo corredor central e acende solenemente o
Círio Pascal . Ele diz: "Bendito sejas, Deus da
vida, pela ressurreição de Jesus Cristo e por esta
luz radiante". Enquanto todos cantam o refrão:
"o Ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia!"
(bis), a mesma pessoa acende as velas do altar.
- Preparar água benta para a aspersão.

01.  MOTIVAÇÃO
C. Louvado seja o Nosso Senhor Jesus
Cristo!
T.: Para sempre seja louvado!
C. Irmãos e irmãs sejam bem-vindos.
Reunimo-nos para celebrar nossa fé no Cris-
to Ressuscitado. Ele está presente na Co-

munidade, o "Corpo de Cristo". Jesus vem
ao nosso encontro. Transmite-nos alegria
e deseja a paz. Como comunidade madu-
ra, aproximemo-nos Dele. Experimentemos
a vida nova. Motivados para acolher esse
Mistério, cantemos.

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

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Irmão e irmãs, na alegria da Pascoa do
Senhor, saudemos a Santíssima Trindade:
Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo. Amém!
D. A graça de Deus nosso Pai, o amor de
Jesus Cristo vivo e ressuscitado e a força
do Espírito Santo estejam conosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Experimentamos Cristo Ressuscitado
quando superamos nossos medos e ven-
cemos a incredulidade. Num instante em
silêncio, revisemos nossa vida. Reconhe-
çamos os sinais de morte e de pecado em
nós. (silêncio). Cantemos.
Converte o meu coração... nº 1.134
(Enquanto se canta, o ministro asperge o povo)



D. Que Deus Todo-poderoso nos purifi-
que dos pecados e nos torne dignos da
mesa de Seu Reino. Amém.
D. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós!
T.: Senhor, tende piedade de nós.
D. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de
nós! T.: Cristo, tende piedade de nós.
D. Senhor, nossa vida, tende piedade de
nós! T.: Senhor, tende piedade de nós.

05. HINO DE LOUVOR
C. Em Cristo temos vida nova. Alegres pela
Ressureição do Senhor, louvemos e
exultemos cantando.
Glória a Deus nas alturas, e paz... nº 254

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus de eterna misericórdia, que
reacendeis a fé do Vosso povo na reno-
vação da festa pascal, aumentai a gra-
ça que nos destes. Fazei que compre-
endamos melhor o Batismo que nos la-
vou, o Espírito que nos deu nova vida, e
o sangue que nos redimiu. Por nosso Se-
nhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na uni-
dade do Espírito Santo. Amém!

07. DEUS NOS FALA
D. Com alegria, acolhamos e escutemos
com atenção a Palavra de Deus.

PRIMEIRA LEITURA: At 5,12-16

L.1 Leitura dos Atos dos Apóstolos.

SALMO RESPONSORIAL: 117(118)
Refrão: Dai graças ao Senhor, porque
Ele é bom! "Eterna é a sua misericór-
dia"!

SEGUNDA LEITURA:
Ap 1,9-11a.12-13.17-19

L.2 Leitura do Livro do Apocalipse de
São João.

EVANGELHO: Jo 20,19-31

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Acreditaste, Tomé... nº 376

Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- A liturgia deste domingo nos apresenta a
manifestação de Jesus Cristo à comunida-
de dos apóstolos. Somos cristãos e nossa
fé se fundamenta no Cristo ressuscitado.
Pela ação do Espírito Santo, sentimos a
presença de Jesus. Ele nos faz superar o
medo e nos mover para a implantação do
projeto de Deus na história.
- O evangelho, conta que os discípulos, no
anoitecer do dia da ressurreição, se encon-
travam reunidos e com medo. Jesus  apa-
rece no meio da comunidade e anuncia-lhes
a paz. Eles se alegram. Superam os medos
e fortalecidos pelo Espírito, são enviados
para a missão. Eles estão prontos para imi-
tar e viver as ações de Jesus. Através de
Tomé, o evangelista ressalta o caráter da
comunidade madura e autêntica. Neste cri-
tério o importante não é ter estado com Je-
sus e o conhecido fisicamente. O que im-
porta é viver e ser renovado pela Ressur-
reição do Sehor. Assumir o projeto de Deus.
Isso não é patrimônio de alguns, mas de
todos que acreditam e tem fé. Por isso, Je-
sus declarou: "Acreditastes, porque me viste?
Bem-aventurados os que creram sem te-
rem visto!".
- Na primeira leitura, São Lucas, nos mos-
tra que a ação de Jesus encontra seu pro-
longamento no modo de ser e de agir dos
cristãos. Os Apóstolos estão diante de um
grupo de pessoas hipócritas, opressoras e
assassinas. Estes se reúnem no Templo e se
acham os preferidos do Senhor. Já os Após-
tolos, se reúnem nas praças e no Pórtico



(entrada) do Templo. Tornam modelo de
comunidade alternativa que, com ações e
palavras, dão testemunho de Jesus Cristo.
Isto atrai a atenção do povo que, desperta-
do na fé, torna-se cristão. Suas ações des-
pertam a ira dos chefes judeus que passam
a perseguir os discípulos. Fiel a Jesus Cris-
to e imitando suas ações, os discípulos ope-
ram maravilhas. Desta forma, a comunida-
de cristã se torna o lugar em que se experi-
menta a novidade salvadora de Deus. Pela
comunhão, partilha e união a nova comuni-
dade se torna o lugar de libertação.
- A segunda leitura mostra que, seguindo a
Jesus e testemunhando sua Ressurreição,
muitas tribulações (perseguições, exílio, mor-
te) poderão acontecer. Mas o Cristo Res-
suscitado sustenta os discípulos em sua mis-
são. Ele afasta o medo. Motiva seus segui-
dores. Pede para que os mesmos perseve-
rarem na missão.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Alegres na certeza da nova vida, pro-
fessemos a nossa fé: Creio em Deus Pai...

10. PRECE DA COMUNIDADE
D. O Senhor nos dirige sua Palavra que ilu-
mina e aquece; repreende e conforta. Con-
fiantes, elevemos ao Pai as nossas preces.
T.: Dai-nos, Senhor, a Vossa vida.
L.1 Para que a Igreja siga anunciando a Boa
Nova da Ressurreição e, guiada pelo Espí-
rito Santo, não cesse de manifestar sinais
de paz. Rezemos ao Senhor.
L.2 Os Bispos se reunirão, a partir do dia
01/05, na 57ª Assembleia Geral da CNBB
em Aparecida. Que iluminados pelo Espíri-
to Santo conduzam a Igreja cada vez mais
próxima do Cristo Ressuscitado. Rezemos
ao Senhor.
L.1 Amanhã, dia 29/04, é a festa de Nossa
Senhora da Penha. Que todos os devotos
saibam imitar seu exemplo e promovam a

paz como fruto da justiça. Rezemos ao Se-
nhor.
L.2 A Paróquia São José Operário, em
Ecoporanga, celebrará no dia 01/05 seu pa-
droeiro. Que caminhe sempre firme na fé
e promova a justiça, a exemplo deste po-
deroso intercessor. Rezemos ao Senhor.
L.1 Para que nossos gestos em Comunida-
de manifestem e promovam a paz de Cristo
ressuscitado. Rezemos ao Senhor.
D. Pai de amor, autor e princípio da vida,
ouvi o clamor de Vossos filhos. Por Cristo,
Senhor nosso. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. No altar do Senhor apresentamos a nos-
sa vida, dízimo e ofertas. São sinais de vida
e resposta ao amor de Deus por nós. Com
esse gesto demonstramos nosso compro-
misso com a Igreja.
Eu creio num mundo novo... nº 510

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. O Senhor esteja conosco!
T. Ele está no meio de nós.
D. O Salmo 118 (117) louva a Deus por
sua misericórdia sem fim. Ele relembra a
antiga festa das tendas através de um cântico
de procissão ao templo. Demos graças ao
Senhor pelas vitórias que ele dá ao seu
povo, pela vida que em Cristo vence o pe-
cado e a morte e pela esperança renovada
de nossa libertação total e definitiva.
(Algumas estrofes do Salmo no Ofício Divino das
Comunidades, p.151, ed. 14, 2007. Melodia do
canto nº 823 do Livro de Cantos.)
1) Rendei graças ao Senhor, Que seu amor
é sem fim! / Diga o povo de Israel: Que
seu amor é sem fim! / Digam já seus sa-
cerdotes: Que seu amor é sem fim! / Di-
gam todos que o temem: Que seu amor é
sem fim!
2) Invoqueio-o na aflição: Eis que o Se-
nhor me ouviu! / O Senhor está comigo:
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Eis que o Senhor me ouviu! / Vencerei
meus inimigos, Eis que o Senhor me ou-
viu! / É melhor confiar nele, Eis que o
Senhor me ouviu!
3) Viverei, não morrerei, Pra seu amor
proclamar! / Castigou-me, mas livrou-me,
Pra seu amor proclamar! / Do triunfo
abri-me as portas, Pra seu amor procla-
mar! / E entrarão vencedores, Pra seu
amor proclamar!
4) Eis o dia do Senhor, Alegres nele
exultemos! / Eis o dia em que ele agiu,
Alegres nele exultemos! / Eis o dia que
ele fez, Alegres nele exultemos! / Vem
salvar-nos, ó Senhor, Alegres nele
exultemos!
5) Rendei graças ao Senhor, Que seu
amor é sem fim! / Deus é bom, rendei-lhe
graças, Que seu amor é sem fim!
D. Aceitai Senhor nossos louvores. Que
cantemos sempre Sua bondade e miseri-
córdia para conosco. Por Cristo, nosso Se-
nhor. Amém.

13. PAI NOSSO
D. A oração nos identifica como filhos do
mesmo Pai. Num só coração, rezemos: Pai
nosso ...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. "A paz esteja convosco". Diz-nos o
Ressuscitado. Sua missão é instaurar o rei-
no de paz. Nós somos seus coloboradores
nesta missão. Saudemo-nos transmitindo
a paz que vem de Deus.
Aperte a minha mão... nº 538

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus, Senhor da vida, que nos
destes vida nova pela Vossa Palavra.

Ela nutre nossa fé e sustenta nossos pas-
sos na prática do amor. Dai-nos desejar
e ser no mundo verdadeiros e autênti-
cos instrumentos da Vossa Paz. Por Cris-
to Nosso Senhor. Amém.

16. AVISOS
- Dia 29/04, Festa de Nossa Senhora da Pe-
nha, padroeira do Estado do Espírito Santo.
- Dia 01/05 - Dia de São José Operário. Dia
do Trabalhador. Promover ou participar de
alguma atividade que valoriza os trabalhado-
res.

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (O dirigente diz a fórmula que segue)
Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-
poderoso e cheio de misericórdia: Pai e
Filho e Espírito Santo. T. Amém.
D. Testemunhemos a misericórdia e a paz
de Cristo reveladas na ressurreição. Vamos
em paz e o Senhor nos acompanhe. T. Gra-
ças 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
Pela alegria... nº 770

Leituras para a Semana
2ª At 4,23-31 / Sl 2 / Jo 3,1-8
3ª At 4,32-37 / Sl 92(93) / Jo 3,7b-15
4ª Gn 1,26–2,3 / Sl 89(90) / Mt 13,54-58
5ª At 5,27-33 / Sl 33(34) / Jo 3,31-36
6ª 1Cor 15,1-8 / Sl 18(19) / Jo 14,6-14
Sáb.: At 6,1-7 / Sl 32(33) / Jo 6,16-21


