
Preparar um recipiente com água benzida na Vigília e um ramo 
verde próximo ao Círio Pascal para ser usada no momento da 
aspersão. E na entrada da Igreja o quadro ou a imagem de 
Jesus Ressuscitado. Preparar a recordação da vida e para iniciar, 
cantar suavemente. 

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação)

(Neste momento o(a) animador(a) acende solenemente o Círio 
Pascal e as velas do altar.)

(Pe. Ney Brasil Pereira)
O Senhor ressurgiu aleluia, aleluia! É o Cordeiro 
pascal, aleluia, aleluia! Imolado por nós, aleluia, 
aleluia! É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu aleluia!
1 - O Cristo reuniu a seus irmãos, ao Pai os conduziu 
por sua mão; no Espírito Santo unida esteja, a 
família de Deus que é a Igreja!
(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Eliomar Ribeiro)
Cristo está vivo, ressuscitou! Da morte vencida, 
vida nova brotou! (bis)
1 - A tristeza que foi companheira da gente deu 
lugar à alegria: “O Senhor está vivo!” Sua lei, sua 
paz vêm nos deixar contentes. Glória demos ao Pai 
que liberta os cativos.

2 - “Ide e anunciar”, esta é a nossa missão: 
preparar mundo novo pra que haja mais vida. 
Solidários na cruz e na ressurreição, à vitória final 
nosso Deus nos convida.
3 - Alegria, aleluia! Alegria, aleluia! Alegria, aleluia! 
O Senhor ressurgiu! Alegria, aleluia! Alegria, 
aleluia! Alegria, aleluia! O Senhor está vivo!

3. Saudação
Presidente - Irmãos e irmãs em Cristo, bem-
vindos a este encontro fraterno para celebrar 
nossa Páscoa Semanal.  Neste Terceiro Domingo 
da Páscoa, Jesus ressuscitado dos mortos, revela-
Se novamente à comunidade dos discípulos 
desejando-Lhes a paz. Como testemunhas da 
ressurreição de Jesus, façamos o sinal da nossa 
fé. Em nome do Pai...
Presidente - O amor infinito do Pai, a entrega 
total de Jesus Cristo e a força do Espírito Santo 
estejam convosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) - Na celebração comunitária deste 
domingo, entoemos nossos louvores ao Pai 
que nos faz passar, com Cristo, da morte para 
a vida e nos torna promotores da Boa-Nova da 
reconciliação e da paz, dons da Páscoa. Neste 
tempo Pascal em que nos alegramos com a 
Ressurreição de Jesus, vamos recordar os fatos que 
marcaram a semana que passou (recordação da vida). 

4. Deus nos perdoa
Presidente - Jesus Cristo, pela Sua morte e 
ressurreição nos liberta do pecado e nos oferece 
a vida em plenitude. Supliquemos a misericórdia 
de Deus pelas vezes em que pecamos (silêncio). 
Que o Senhor nos purifique de todo mal.
Uma pessoa da Catequese Batismal ou Pastoral do Batismo, 
asperge a assembleia, enquanto se canta até que se conclua 
a aspersão.

(Ione Buyst - D.R.)                                         
Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. 
As coisas antigas já se passaram, somos nascidos 
de novo. Aleluia, aleluia, aleluia!
Presidente - Deus de bondade infinita, tenha 
compaixão de nós perdoe nossas faltas e 
omissões e nos conduza à vida eterna. Amém.
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10. Canto de Aclamação (Silvio Milanez)
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura, 
fazei o nosso coração arder, quando nos falardes. 

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas (24, 35-48) 

12. Partilha da Palavra 

13. Profissão de Fé 
Presidente - Renovemos a fé que recebemos no 
Batismo, cantando.
(Folclore Religioso - Frei Policarpo Berri) 
Creio em Deus Pai, todo poderoso, Criador do 
céu e da terra, e em Jesus Cristo, um só seu 
Filho, nosso Senhor, (todos se inclinam) o qual foi 
concebido, pelo Espírito Santo, nasceu de Maria 
Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, 
foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos 
infernos e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, 
subiu aos céus, subiu aos céus, e está sentado à 
mão direita de Deus Pai todo poderoso, donde 
há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio 
no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na 
comunhão dos santos, na remissão dos pecados, 
na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.

14. Preces da Comunidade 
Presidente - Confiantes no Pai que nos enviou 
Seu Filho para a nossa salvação, elevemos a Ele 
os pedidos de nossa comunidade.
- Senhor, fortalecei constantemente a Vossa 
Igreja para que ela continue firme na luta contra 
a violência em busca da paz entre povos e nações. 
Nós vos pedimos.
- Senhor, ajudai o povo brasileiro a encontrar a 
dignidade perdida em meio a tanta corrupção e 
descaso social nos mais diversos setores da nossa 
sociedade. Nós vos pedimos.
- Senhor, concedei a todos nós batizados, 
disposição para assumirmos a missão de 
testemunhar o Cristo Ressuscitado especialmente 
entre os pobres e excluídos. Nós vos pedimos.
- Senhor, atendei os nossos pedidos: pelos 
enfermos, pelos aniversariantes, pelos dizimistas, 
pelos falecidos e famílias enlutadas e por todos 
os motivos que queremos rezar os quais estão no 
silêncio dos nossos corações. Nós vos pedimos.
Presidente - Acolhei, Senhor, os pedidos que 
nossa comunidade vos apresenta. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

15. Apresentação dos Dons 
Animador(a) - (Ainda em pé.) 
O Cristo ressuscitado continua presente e 
vivo no meio da comunidade que, apesar das 
dificuldades e incertezas, se congrega. Também 

5. Hino do Glória
Presidente -  Glorifiquemos a Deus pela 
Ressurreição de Jesus Cristo e pelo dom da paz 
que só Ele nos dá.
(Frei Fabreti) 
Glória, glória, glória, aleluia! (bis) Glória, glória, 
glória, a Deus nos altos céus, paz na terra a 
todos nós! 
1 - Deus e Pai nós vos louvamos (glória a Deus), 
adoramos, bendizemos (glória a Deus), damos 
glória ao vosso nome (glória a Deus), vossos 
dons agradecemos! 
2 - Senhor nosso, Jesus Cristo (glória a Deus), 
unigênito do Pai (glória a Deus), vós de Deus, 
Cordeiro Santo (glória a Deus), nossas culpas 
perdoai! 
3 - Vós que estais junto do Pai (glória a Deus), 
como nosso intercessor (glória a Deus). Acolhei 
nossos pedidos (glória a Deus), atendei nosso 
clamor. 
4 - Vós somente sois o Santo (glória a Deus), 
o Altíssimo Senhor (glória a Deus). Com o 
Espírito Divino (glória a Deus), de Deus Pai no 
esplendor.
 
6. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, a 
ressurreição de Jesus é fonte de vida nova. Por 
isso nós vos pedimos que este Vosso povo, povo 
de filhos de Deus, viva alegre na esperança da 
ressurreição final. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
na unidade do Espírito Santo. Amém.

(Ir. Agostinha Vieira de Melo) 
Que arda como brasa, tua Palavra nos renove, 
esta chama que a boca proclama.

7. Leitura dos Atos dos Apóstolos (3, 13-
15.17-19)

8. Salmo Responsorial (4) 
(CD Cantando os Salmos - Ano B)
Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face! 
- Quando eu chamo, respondei-me ó meu Deus, 
minha justiça! Vós que soubestes aliviar-me nos 
momentos de aflição, atendei-me por piedade e 
escutai minha oração!
- Compreendei que nosso Deus faz maravilhas 
por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando 
lhe faço a minha prece!
- Muitos há que se perguntam: “Quem nos dá 
felicidade?” Sobre nós fazei brilhar o esplendor 
de vossa face! 
- Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo 
adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dais 
segurança à minha vida!

9. Leitura da Primeira Carta de São João 
(2, 1-5a)

Deus nos fala

Nossa resposta
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nós experimentamos Sua presença em nossas 
assembleias, por meio da proclamação da 
Palavra, da oração e da partilha do pão. Ele 
abre nossa inteligência e elimina nossos medos, 
para que sejamos testemunhas ardorosas de 
Seu Mistério Pascal. Apresentemos ao Altar do 
Senhor, nossa disposição de cristãos batizados, 
no compromisso de sermos fiéis testemunhas 
do Cristo Ressuscitado no meio em que vivemos. 
Erguendo nossas mãos em direção ao Círio 
Pascal, cantemos.
(Pe. Zezinho)
1 - Dentro de mim existe uma luz que me mostra 
por onde deverei andar. Dentro de mim também 
mora Jesus, que me ensina o seu jeito de amar. 
Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos 
caminhos da paz. (bis) 

16. Canto das Oferendas (Pe. Geraldo Pennock) 
Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou! 
Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. 
1 - Em toda pequena oferta, na força da união, no 
pobre que se liberta, eu vejo ressurreição! 
2 - Na mão que foi estendida, no dom da libertação, 
nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição! 
3 - Nas flores oferecidas e quando se dá perdão, 
nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição! 
4 - Nos homens que estão unidos com outros 
partindo o pão, nos fracos fortalecidos, eu vejo 
ressurreição! 
5 - Na fé dos que estão sofrendo, no riso do meu 
irmão, na hora em que está morrendo, eu vejo 
ressurreição!

17. Louvação
Presidente - Louvemos a Deus por todas as pessoas 
e instituições que promovem ações em favor da 
justiça e são fonte de esperança para as pessoas que 
necessitam da Palavra de Vida e de paz, cantando.  
(José Thomaz Filho - Frei Fabreti)
1 - Te louvo meu Senhor, pois olhaste para mim. 
Caídos e humilhados têm sempre o teu favor. Se 
eu não tinha nada bastou-me dizer sim. És o meu 
socorro, meu Deus, meu Salvador.
Teu amor sempre faz maravilhas: a quem se faz 
menor, estende tua mão. És a luz dos teus filhos 
e filhas! Vigor de quem não fecha o coração! 
2 - Te louvo meu Senhor, o teu nome é sem igual. 
Fizeste grandes coisas em mim que nada sou. O 
teu nome é Santo, superas todo o mal. E onde 
houver bondade tua mão já transbordou.

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
Consagrado, onde houver, para o altar, conforme o Doc. 108, 
CNBB – Roteiro 2. Este não é momento de Adoração!

18. Pai Nosso 
Presidente - Viver a oração que Jesus nos 
ensinou, é ser fiel ao projeto de Deus, sendo Suas 
testemunhas. Rezemos com fé: Pai Nosso...

19. Momento da Paz
Animador(a) - “Cristo é a paz que derruba os 
muros de separação e reconcilia as pessoas, e 
quem promove a paz é chamado de filho e filha 
de Deus”. Rezemos em silêncio pela paz.

20. Canto de Comunhão (se houver)
(Reginaldo Veloso e Jocy Rodrigues)
Mal começava o domingo, a semana lá vem as 
mulheres com flores e aromas, de passo em 
passo, de rua em rua, o sol já havia surgido, 
aleluia! 
1 - Bendito o Deus de Israel, que a seu povo visitou 
e deu-nos libertação enviando um Salvador, da 
casa do rei Davi, Seu ungido servidor. 
2 - Cumpriu a voz dos profetas desde os tempos 
mais antigos, quis libertar o seu povo do poder 
dos inimigos, lembrando-se da aliança, de Abraão 
e dos antigos. 
3 - Fez a seu povo a promessa de viver na 
liberdade, sem medos e sem pavores dos que 
agem com maldade e sempre a ele servir na 
justiça e santidade. 
4 - Menino, serás profeta do Altíssimo Senhor pra 
ir à frente aplainando os caminhos do Senhor, 
anunciando o perdão a um povo pecador.
5 - É ele o Sol Oriente que nos veio visitar, da 
morte, da escuridão, vem a todos libertar. A nós 
seu povo remido para a paz faz caminhar.

21. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Deus eterno e 
todo poderoso, que pela ressurreição de Cristo 
nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar 
em nós o sacramento pascal, e infundi em nossos 
corações a fortaleza desse alimento salutar. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. Breves Avisos 

23. Refletindo sobre o Tempo Pascal          
O Mistério Pascal é de tal importância na vida 
litúrgica da Igreja e na vida e atividade apostólica 
de todos os redimidos pelo Sangue de Cristo, que 
a sua celebração se prolonga por 50 dias, número 
cheio de significado, pois exprime também a 
plenitude da salvação definitivamente alcançada 
por Jesus Ressuscitado e por Ele oferecida aos 
homens. Estamos, portanto, ainda plenamente 
dentro do Tempo Pascal. Neste tempo litúrgico, 
chamado Tempo Pascal, a Igreja faz-nos saborear 
toda a riqueza de doutrina e de vida, encerrada no 
Mistério da Redenção. A partir da Vigília Pascal, 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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As dúvidas dos discípulos dão conta dessa 
dificuldade que eles sentiram em percorrer o 
caminho da fé, até ao encontro pessoal com o 
Senhor Ressuscitado. A ressurreição não foi, para 
os discípulos, um fato imediatamente evidente, 
mas uma caminhada de amadurecimento da 
própria fé, até chegar à experiência do Senhor 
Ressuscitado. O fator decisivo para que os homens 
descubram que Cristo está vivo é o testemunho 
dos discípulos.  Ao longo da sua caminhada de fé, 
os discípulos descobriram a presença de Jesus, 
vivo e ressuscitado, no meio da sua comunidade. 
Perceberam que Ele continua a ser o centro à volta 
do qual a comunidade se constrói e se articula.
Jesus está vivo e apresenta-Se aos homens do 
nosso tempo nos gestos de amor, de partilha, de 
solidariedade, de perdão, de acolhimento que 
os cristãos sejam capazes de fazer; Jesus está 
vivo e atua hoje no mundo, quando os cristãos 
se comprometem na luta pela paz, pela justiça, 
pela liberdade, pelo nascimento de um mundo 
mais humano, mais fraterno, mais solidário. 
Jesus está vivo e continua a realizar aqui e agora 
o projeto de salvação de Deus, quando Cristo 
oferece aos coxos a possibilidade de avançar em 
direção a um futuro de esperança, oferece aos 
que vivem nas trevas a capacidade de encontrar 
a luz e a verdade. Quando guardamos a Palavra 
de Deus em nossos corações e a testemunhamos 
na vida, é o Senhor Ressuscitado que age em 
nós e transforma a realidade em que vivemos. 
Converter-se à luz da Ressurreição significa deixar 
o erro, as ilusões, o engano para aderir a Cristo, 
que é Caminho, Verdade e Vida. Esta é a nossa 
certeza e esse deve ser o nosso compromisso: 
sermos testemunhas do Ressuscitado, oferecendo 
aos povos o maior tesouro que possuímos: Jesus 
Cristo Ressuscitado, nosso Salvador.

Leituras da Semana
2ª feira: At 6,8-15; Sl 118; Jo 6,22-29
3ª feira: At 7,51-8,1a; Sl 30; Jo 6,30-35
4ª feira: At 8,1b-8; Sl 65; Jo 6,35-40
5ª feira: At 8,26-40; Sl 65; Jo 6,44-51
6ª feira: At 9,1-20; Sl 116; Jo 6,52-59
Sábado: At 9,31-42; Sl 115; Jo 6,60-69
Domingo: At 4,8-12; Sl 117; 1Jo 3,1-2; Jo 10,11-18

até ao Pentecostes, como se todo este tempo 
fosse “um único grande domingo” (S. Atanásio), 
a Liturgia revive, “na alegria e na exultação”, os 
diferentes aspectos do único e grande mistério: 
“Cristo ressuscitado, nossa salvação”. Deste 
modo, a Páscoa, a Ascensão e o Pentecostes não 
são acontecimentos distintos, isolados. São três 
momentos históricos da vida do Ressuscitado, 
por meio dos quais se completa e aperfeiçoa o 
plano divino da Redenção. Este caráter unitário 
do Tempo Pascal é bem sublinhado pela Liturgia, 
ao chamar aos Domingos que nele ocorrem, 
“Domingos de Páscoa” e ao recordar, na Missa 
vespertina da Vigília de Pentecostes, que o Senhor 
quis “encerrar a celebração da Páscoa no tempo 
sagrado de cinquenta dias”. 

(Fragmentos de https://www.catequistasemformação.com) 

24. Bênção 
Presidente - Que o Deus todo-poderoso vos 
abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja 
contra todo pecado. Amém.
- Aquele que vos renova para a vida eterna, pela 
ressurreição do Vosso Filho vos enriqueça com o 
dom da imortalidade. Amém.
- E vós que, transcorridos os dias da Paixão do 
Senhor, celebrais com alegria a Festa da Páscoa, 
possais chegar exultantes à festa das eternas 
alegrias. Amém.
- Abençoe-vos Deus todo-poderoso: Pai e Filho e 
Espírito Santo. Amém.
- Repletos de alegria Pascal, sejais testemunhas 
de Jesus Ressuscitado. Ide em paz e que o Senhor 
vos acompanhe. Graças a Deus.

25. Canto final (Ir. Míria T. Kolling)
1 - Nosso andar é de profetas: medo ou poder 
jamais nos deterão! A Deus diremos, sim, fiéis à 
vocação de ser enfim, todos irmãos.
Caminhar ao brilho e sol da ressurreição! Mais 
do que a morte, a vida é forte, Deus palpita em 
nosso chão! Planta, meu povo, um tempo novo: 
paz e amor florescerão!

Meditando a Palavra de Deus  
A Liturgia deste Terceiro Domingo da Páscoa nos 
convida a fazer a experiência do Ressuscitado. 
Crer no Ressuscitado não significa esquecer a 
cruz, mas reavaliar o seu sentido de dor e de 
morte para compreendê-la como um instrumento 
de salvação e de entrega total. Para os cristãos, 
Jesus não é uma figura do passado, que ficou 
sepultado no museu da história; mas é alguém 
que continua vivo, sempre presente nos caminhos 
do mundo, oferecendo aos homens uma proposta 
de vida verdadeira, plena, eterna. O “espanto” 
e o “medo” com que os discípulos acolhem 
Jesus são, no contexto bíblico, a reação normal 
e habitual do homem diante da divindade.  


