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Toquem os sinos na Igreja! Já é Páscoa.
Queridos amigos, chegámos
à Páscoa!
Esta é a grande festa dos cristãos. Depois de quarenta dias
de “deserto”, num clima de
oração, jejum e penitência, a
Igreja exulta de alegria pela
Páscoa de Jesus! Mas o que é
isso da Páscoa?
Páscoa é uma palavra que tem
origem no hebraico, a língua
que fala o povo de Jesus! Páscoa quer dizer “passagem” ou
“trânsito”! Já deves ter ouvido
na catequese que há muitos
anos, mas mesmo muitos, houve um tempo em que o Povo de
Deus passou fome. Como faltava o pão, os israelitas tiveram
de ir buscar farinha ao Egito.
Foi naquela altura que os israelitas, que eram conhecidos
por hebreus, ficaram a viver no
Egito.
Nos primeiros tempos tudo
correu muito bem!

Os anos passaram e os hebreus
começaram a ser maltratados.
Os trabalhos mais difíceis eram
feitos por eles, e eles sofriam
muito. Foi então que Deus viu
o quanto sofria aquele povo e
decidiu libertá-lo da escravidão do Egito. Pediu a Moisés
que conduzisse o seu Povo para
a Terra da Liberdade. A passagem do povo da Antiga Aliança
do Egito até à Terra Prometida
foi a “primeira” Páscoa.
Mas Deus quis que fôssemos
mais longe e pudéssemos passar à verdadeira Vida, onde
não há escravidão que oprima
a Humanidade. Foi então que
Deus enviou o seu Filho, Jesus
Cristo. Ele celebrou connosco
a verdadeira Páscoa. Jesus fez
com que toda a Humanidade
alcançasse a nova vida! Celebrar a Páscoa com Jesus é dizer-Lhe que queremos viver por
Ele e com Ele.

Sabias que a Páscoa
não tem um dia fixo?
No princípio, nem todos
os cristãos celebravam
a Páscoa no mesmo dia.
Mas, começaram a
pensar…. pensaram muito e
decidiram que seria melhor
celebrarem a Páscoa todos
juntos. Tiveram então de
encontrar uma fórmula.
Calma, não se trata de uma
fórmula matemática ou
química! A Páscoa passou
a celebrar-se no domingo
seguinte à primeira lua
cheia depois do início da
primavera.
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As leituras deste domingo
acentuam a novidade da
Ressurreição. Jesus não morreu.
Ele está vivo. No Evangelho,
vemos Jesus que acompanha
os dois discípulos no caminho
de Emaús. Neste episódio,
o caminho percorrido tem um
significado importante.
Na nossa vida, quando estamos
a passar por situações difíceis,
às vezes, parece que Jesus nos
abandonou. Mas isso não
é verdade. Vemos neste episódio
como os discípulos de Emaús
estavam desolados, mas Jesus
estava a caminhar com Eles.
Este é um convite para nós,
quando estivermos a passar por
alguma situação difícil,
acreditarmos que Jesus caminha
connosco e não nos abandona.

I LEITURA (At 2,14.22-33)
Leitura dos Atos dos Apóstolos
No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os onze Apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: «Homens da Judeia
e vós todos que habitais em Jerusalém, compreendei o
que está a acontecer e ouvi as minhas palavras: Jesus de
Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de
vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou
no meio de vós, por seu intermédio, como sabeis. Depois
de entregue, segundo o desígnio imutável e a previsão
de Deus, vós destes-Lhe a morte, cravando-O na cruz
pela mão de gente perversa. Mas Deus ressuscitou-O,
livrando-O dos laços da morte, porque não era possível
que Ele ficasse sob o seu domínio. Diz David a seu respeito: “O Senhor está sempre na minha presença, com
Ele a meu lado não vacilarei. Por isso o meu coração se
alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma
na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso Santo
sofrer a corrupção. Destes-me a conhecer os caminhos
da vida, a alegria plena em vossa presença.” Irmãos,
seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade: o patriarca David morreu e foi sepultado, e o seu túmulo
encontra-se ainda hoje entre nós. Mas, como era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que
um descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu
trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição
de Cristo, dizendo que Ele não O abandonou na mansão dos mortos, nem a sua carne conheceu a corrupção.
Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e disso todos nós
somos testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de
Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que
Ele derramou, como vedes e ouvis.»
Palavra do Senhor. "GRAçAS A DEUS.

Temas variados

Como responder

SALMO RESPONSORIAL (Sl 15[16],1-2.5.7-11)
Refrão: Mostrai-me, Senhor,
o caminho da vida. Repete-se
Defendei-me, Senhor; Vós sois o meu refúgio.
Digo ao Senhor: Vós sois o meu Deus.
Senhor, porção da minha herança e do meu cálice,
está nas vossas mãos o meu destino. R
Bendigo o Senhor por me ter aconselhado,
até de noite me inspira interiormente.
O Senhor está sempre na minha presença,
com Ele a meu lado não vacilarei. R
Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta,
e até o meu corpo descansa tranquilo.
Vós não abandonareis a minha alma
[na mansão dos mortos,
nem deixareis o vosso fiel conhecer a corrupção. R

Já alguma vez te perguntaste
onde fica Emaús? Segundo
as indicações que são dadas
por São Lucas, esta povoação
não é fácil de situar. Depois
de alguns debates, chegou-se
à conclusão de que fica
12 km a Oeste de Jerusalém.
Corresponde à pequena
povoação de El Qubeibeh que
foi construída sobre uma
fortificação romana antiga
chamada Castellum Emmaus.

Explicações
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Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida,
alegria plena em vossa presença,
delícias eternas à vossa direita. R

Ilustrações temáticas
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Ritos iniciais
[O Presidente diz] Em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo.
[Nós respondemos] Amen.
[P] A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo
estejam convosco.
[N] Bendito seja Deus, que nos reuniu
no amor de Cristo.

Ou então:
[P] A graça de Nosso Senhor
Jesus Cristo
esteja convosco.
[N] Bendito seja Deus, que nos
reuniu no amor de Cristo.
Ou ainda:
[P] O Senhor esteja convosco.
[N] Ele está no meio de nós.

Ato penitencial
[P] Irmãos: Para celebrarmos dignamente os santos
mistérios, reconheçamos que somos pecadores.
Confessemos os nossos pecados.
[N] Confesso a Deus todo-poderoso
e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, atos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos anjos e santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.
[P] Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.
[N] Amen.
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[P] Senhor, tende piedade de nós.
[N] Senhor, tende piedade de nós.
[P] Cristo, tende piedade de nós.
[N] Cristo, tende piedade de nós.
[P] Senhor, tende piedade de nós.
[N] Senhor, tende piedade de nós.
Glória
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[P] Glória a Deus nas alturas,
[N] e paz na Terra aos homens por Ele amados.
Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai todo-poderoso:
nós Vos louvamos, nós Vos bendizemos,
nós Vos adoramos, nós Vos glorificamos,
nós Vos damos graças, por vossa imensa glória.
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito,
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai:
Vós que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós;
Vós que tirais o pecado do mundo,
acolhei a nossa súplica;
Vós que estais à direita do Pai,
tende piedade de nós.
Só Vós sois o Santo; só Vós, o Senhor;
só Vós, o Altíssimo, Jesus Cristo;
com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amen.
[P] Oremos...
[N] Amen!
ORAÇÃO COLETA
liturgia da palavra (Depois do Aleluia)
[P] O Senhor esteja convosco.
[N] Ele está no meio de nós.
[P] Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo [N].
[N] Glória a Vós, Senhor.

credo
[N] Creio em um só Deus,
Pai todo-poderoso, Criador do Céu e da Terra,
de todas as coisas visíveis e invisíveis.
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo,
Filho Unigénito de Deus,
nascido do Pai antes de todos os séculos:
Deus de Deus, Luz da Luz,
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro;
gerado, não criado, consubstancial ao Pai.
Por Ele todas as coisas foram feitas.
E por nós, homens,
e para nossa salvação desceu dos Céus.
E encarnou pelo Espírito Santo,
no seio da Virgem Maria, e Se fez homem.
Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos;
padeceu e foi sepultado.
Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras;
e subiu aos Céus, onde está sentado à direita
do Pai. De novo há de vir em sua glória,
para julgar os vivos e os mortos;
e o seu reino não terá fim.
Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida,
e procede do Pai e do Filho;
e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado:
Ele que falou pelos Profetas.
Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica.
Professo um só batismo
para remissão dos pecados.
E espero a ressurreição dos mortos,
e a vida do mundo que há de vir. Amen.
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A mão do Senhor fez prodígios,
a mão do Senhor foi magnífica.
Não morrerei, mas hei de viver
para anunciar as obras do Senhor. R
A pedra que os construtores rejeitaram
tornou-se pedra angular.
Tudo isto veio do Senhor:
é admirável aos nossos olhos. R

II LEITURA (Cl 3,1-4)
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo
aos Colossenses
Irmãos: Se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do
alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra. Porque vós
morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em
Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, Se manifestar,
também vós vos haveis de manifestar com Ele na glória.
Palavra do Senhor. "Graças a Deus.

ou (1Cor 5,6b-8)
Leitura da Primeira Epístola
do Apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos: Não sabeis que um pouco de fermento leveda
toda a massa? Purificai-vos do velho fermento, para
serdes uma nova massa, visto que sois pães ázimos.
Cristo, o nosso cordeiro pascal, foi imolado. Celebremos
a festa, não com fermento velho, nem com fermento
de malícia e perversidade, mas com os pães ázimos da
pureza e da verdade.
Palavra do Senhor. "Graças a Deus.

Que testemunho especial
deram os discípulos?
«Os discípulos, que antes
tinham perdido a esperança,
chegaram à fé na ressurreição
de Jesus, porque,
de diferentes formas,
O viram após a sua morte
e falaram com Ele. Tiveram,
portanto, a experiência
de que Ele estava vivo.»
YOUCAT, n.o 105
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SEQUÊNCIA

À Vítima pascal
ofereçam os cristãos
sacrifícios de louvor.
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A Sequência é uma espécie de
poema que se canta ou
proclama entre a II Leitura
e o Evangelho, no dia de hoje.
A Sequência descreve
de forma muito expressiva
aquilo que aconteceu
na Ressurreição.
No séc. ix, as sequências
tornaram-se muito populares.
Havia sequências que
descreviam vários
acontecimentos da nossa fé.
Nos dias atuais, a liturgia
conserva quatro dessas
muitas sequências:
a da Páscoa, a do Pentecostes,
a do Corpo de Deus e a da
Memória de Nossa Senhora
das Dores.

O Cordeiro resgatou as ovelhas:
Cristo, o Inocente,
reconciliou com o Pai os pecadores.
A morte e a vida
travaram um admirável combate:
depois de morto,
vive e reina o Autor da vida.
Diz-nos, Maria:
Que viste no caminho?
Vi o sepulcro de Cristo vivo
e a glória do Ressuscitado.
Vi as testemunhas dos Anjos,
vi o sudário e a mortalha.
Ressuscitou Cristo, minha esperança:
precederá os seus discípulos na Galileia.
Sabemos e acreditamos:
Cristo ressuscitou dos mortos.
Ó Rei vitorioso,
tende piedade de nós.

ALELUIA (1Cor 5,7b-8a)
Refrão: Aleluia.

Repete-se

Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado:
celebremos a festa do Senhor. Refrão

EVANGELHO (Jo 20,1-9)
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São João
No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de
manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com
Simão Pedro e com o discípulo predileto de Jesus e
disse-lhes: «Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde O puseram.» Pedro partiu com o outro
discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois
juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo
mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao
sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras no chão,
mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro
e viu as ligaduras no chão e o sudário que
tinha estado sobre a cabeça de Jesus,
não com as ligaduras, mas enrolado
à parte. Entrou também o outro
discípulo que chegara primeiro ao sepulcro: viu e acreditou.
Na verdade, ainda não tinham
entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos.
Palavra da Salvação.
"Glória a Vós, Senhor.

Existem outros textos do
Novo Testamento que falam
sobre a Ressurreição de
Jesus. Com a ajuda dos teus
pais e catequistas, procura
os outros textos:
Mc 16,1-8;
Mt 28,1-8;
Lc 24,1-12.
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Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo: Neste dia santíssimo da Ressurreição do Senhor, em que o Espírito
nos faz homens novos, oremos ao Pai para que a alegria da Páscoa se estenda ao mundo inteiro, dizendo
(ou: cantando), com fé:

Refrão: Pela Ressurreição do vosso Filho,

ouvi-nos, Senhor.

1. Pela Igreja católica e apostólica, para que se alegre
santamente nesta Páscoa e proclame que o Senhor ressuscitou, oremos.
2. Por todos os que foram batizados, para que aspirem
às realidades do alto e deem graças pelo seu novo nascimento, oremos.
3. Pela Humanidade inteira, para que acolha a Boa
Nova e a Aliança que Deus lhe oferece em Cristo ressuscitado, oremos.
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Além dos testemunhos dos
discípulos de Jesus,
há outros muito interessantes
de homens que nem
sequer eram cristãos.
Homens como Flávio Josefo,
de origem judaica, e Plínio,
o jovem, que era romano.
E se tu fizesses uma pesquisa
na internet sobre quem eram
e o que disseram sobre Jesus?
Se precisares, pede ajuda aos
teus catequistas...

4. Pelas famílias cristãs, para que o Cordeiro pascal,
que é a nossa vida, as alimente com o seu Corpo e o seu
Sangue, oremos.
5. Pela nossa comunidade (paroquial), para que cresça
no amor a Jesus Cristo e dê testemunho da sua Ressurreição, oremos.
Deus santo, Deus da vida, Deus salvador, que na Ressurreição do vosso Filho destes ao mundo a vitória sobre a morte, fazei-nos viver ressuscitados com Ele, deixando-nos
conduzir pelo seu Espírito. Por Cristo Senhor nosso.
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O Senhor é a minha fortaleza e a minha glória,
foi Ele o meu Salvador.
Gritos de júbilo e de vitória nas tendas dos justos:
a mão do Senhor fez prodígios. R
Queremos propor-te
uma atividade em família.
Depois da missa vai
à página 51 e vê o que
te preparámos.

A pedra que os construtores rejeitaram
tornou-se pedra angular.
Tudo isto veio do Senhor:
é admirável aos nossos olhos.
Este é o dia que o Senhor fez:
exultemos e cantemos de alegria. R

II LEITURA (1Pd 1,3-9)
Leitura da Primeira Epístola de São Pedro
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Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que, na sua grande misericórdia, nos fez renascer, pela
ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para
uma esperança viva, para uma herança que não se corrompe, nem se mancha, nem desaparece. Esta herança
está reservada nos Céus para vós, que pelo poder de
Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação
que se vai revelar nos últimos tempos. Isto vos enche
de alegria, embora vos seja preciso ainda, por pouco
tempo, passar por diversas provações, para que a prova
a que é submetida a vossa fé – muito mais preciosa que
o ouro perecível, que se prova pelo fogo – seja digna de
louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo Se manifestar. Sem O terdes visto, vós O amais; sem O ver ainda,
acreditais n’Ele. E isto é para vós fonte de uma alegria
inefável e gloriosa, porque conseguis o fim da vossa fé:
a salvação das vossas almas.
Palavra do Senhor. "Graças a Deus.

ALELUIA (Jo 20, 29)
Refrão: Aleluia.

Repete-se

Disse o Senhor a Tomé:
«Porque Me viste, acreditaste;
felizes os que acreditam sem terem visto.» Refrão

EVANGELHO (Jo 20,19-31)
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São João
Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando
fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-Se
no meio deles e disse-lhes: «A paz esteja convosco.» Dito
isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes

Já ouviste falar de São Tomé?
De facto, se leres
os Evangelhos, não é uma
personagem que apareça
muitas vezes. Tomé era
um dos 12 que seguiam Jesus,
era Apóstolo. Como podes
ver no relato do Evangelho
de hoje, São Tomé não estava
presente quando Jesus
apareceu a primeira vez.
Por isso, ele afirma que só
acredita que Jesus ressuscitou
se O vir. Segundo uma antiga
tradição, acredita-se que
São Tomé tenha estado na
Índia e ali o tenham matado.
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Sabes o que são os cravos
de que fala o Evangelho?
Não, não são flores. Os cravos
são os pregos com que
pregavam à cruz aqueles que
eram considerados culpados
de algum crime. Embora Jesus
não tenha feito nenhum mal,
Ele foi crucificado. Os cravos
fazem parte dos chamados
“instrumentos da Paixão”.
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de novo: «A paz esteja convosco. Assim como o Pai Me
enviou, também Eu vos envio a vós.» Dito isto, soprou
sobre eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito Santo: àqueles
a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados; e
àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos.» Tomé,
um dos Doze, chamado Dídimo, não estava com eles
quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos:
«Vimos o Senhor.» Mas ele respondeu-lhes: «Se não vir
nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo
no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei.» Oito dias depois, estavam os discípulos outra vez
em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-Se no meio deles e disse: «A
paz esteja convosco.» Depois disse a Tomé: «Põe aqui
o teu dedo e vê as minhas mãos; aproxima a tua mão
e mete-a no meu lado; e não sejas incrédulo, mas crente.» Tomé respondeu-Lhe: «Meu Senhor e meu Deus!»
Disse-lhe Jesus: «Porque Me viste acreditaste: felizes os
que acreditam sem terem visto.» Muitos outros milagres
fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão
escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para
acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e
para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome.
Palavra da Salvação. "Glória a Vós, Senhor.

ORAÇÃO UNIVERSAL

Irmãs e irmãos: À semelhança da primeira comunidade cristã, que orava num só coração e numa só alma,
oremos nós também pela Igreja e pelo mundo inteiro,
dizendo (ou: cantando), numa só voz:

Refrão: Abençoai, Senhor, o vosso povo.
1. Para que os fiéis da santa Igreja se reúnam em cada
Páscoa semanal, para escutar a Palavra, partir o pão e
orar juntos, oremos.

Jesus, no Evangelho de hoje,
apareceu aos discípulos
já depois de ressuscitar.
Jesus aparece muitas outras
vezes na Sagrada Escritura
depois da Ressurreição:
Jo 20,14-18; Mc 16,9-14;
Mt 28,1-10; Lc 24,36-43.

2. Para que todos os novos batizados vençam a prova a
que é submetida a sua fé, mais preciosa do que o ouro
perecível, oremos.
3. Para que todos os cristãos alcancem a graça de acreditar sem terem visto e se encontrem no seu íntimo com
Jesus, oremos.
4. Para que o Senhor Jesus ressuscitado dê a paz e a
alegria aos que andam tristes, aos pobres, aos infelizes
e aos doentes, oremos.
5. Para que a nossa comunidade aqui presente, que recebeu o perdão dos seus pecados, adore o Pai, se entregue
a Cristo e viva do Espírito, oremos.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abri o coração dos vossos
filhos ao grande dom de Jesus ressuscitado e dai-nos a
graça de O encontrar, cada domingo, na Palavra proclamada e na fração do Pão. Ele que vive e reina por
todos os séculos dos séculos.
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SALMO RESPONSORIAL (Sl 15[16],1-2.5.7-11)
Refrão: Mostrai-me, Senhor,
o caminho da vida. Repete-se
Defendei-me, Senhor; Vós sois o meu refúgio.
Digo ao Senhor: Vós sois o meu Deus.
Senhor, porção da minha herança e do meu cálice,
está nas vossas mãos o meu destino. R
Bendigo o Senhor por me ter aconselhado,
até de noite me inspira interiormente.
O Senhor está sempre na minha presença,
com Ele a meu lado não vacilarei. R
Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta,
e até o meu corpo descansa tranquilo.
Vós não abandonareis a minha alma
[na mansão dos mortos,
nem deixareis o vosso fiel conhecer a corrupção. R
Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida,
alegria plena em vossa presença,
delícias eternas à vossa direita. R

Já alguma vez te perguntaste
onde fica Emaús? Segundo
as indicações dadas por
São Lucas, esta povoação não
é fácil de situar. Depois
de alguns debates, chegou-se
à conclusão de que fica
12 km a oeste de Jerusalém.
Corresponde à pequena
povoação de El Qubeibeh que
foi construída sobre uma
fortificação romana antiga
chamada Castellum Emmaus.
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II LEITURA (1Pd 1,17-21)
Leitura da Primeira Epístola de São Pedro
Na II Leitura, tirada da Carta
de São Pedro, encontras
a palavra “temor”. Ao contrário
do que muita gente pensa,
“temor” não significa “ter
medo de Deus”. “Temor”
significa ter um grande
respeito por Deus na relação
com Ele. O temor de Deus é
um dos sete dons do Espírito
Santo. Este dom ajuda-nos a
ter confiança, respeito e uma
grande admiração por Deus.
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Caríssimos: Se invocais como Pai Aquele que, sem aceção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor, durante o tempo de exílio neste mundo.
Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis, como
prata e ouro, que fostes resgatados da vã maneira de
viver, herdada dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestado
nos últimos tempos por vossa causa. Por Ele acreditais
em Deus, que O ressuscitou dos mortos e Lhe deu a glória, para que a vossa fé e a vossa esperança estejam em
Deus.
Palavra do Senhor. "Graças a Deus.

aleluia (Lc 24, 32)
Refrão: Aleluia.

Repete-se

Senhor Jesus, abri-nos as Escrituras,
falai-nos e inflamai o nosso coração. Refrão

EVANGELHO (Lc 24,13-35)
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Lucas
Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho duma povoação chamada Emaús, que ficava a duas léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido.
Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-Se deles
e pôs-Se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam
impedidos de O reconhecerem. Ele perguntou-lhes. «Que
palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho?»
Pararam, com ar muito triste, e um deles, chamado
Cléofas, respondeu: «Tu és o único habitante de Jerusalém
a ignorar o que lá se passou nestes dias.» E Ele perguntou:
«Que foi?» Responderam-Lhe: «O que se refere a Jesus de
Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de
Deus e de todo o povo; e como os príncipes dos sacerdotes
e os nossos chefes O entregaram para ser condenado à
morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse Ele quem
havia de libertar Israel. Mas, afinal, é já o terceiro dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres
do nosso grupo nos sobressaltaram: foram de madrugada
ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram
dizer que lhes tinham aparecido uns Anjos a anunciar
que Ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro
e encontraram tudo como as mulheres tinham dito. Mas
a Ele não O viram.» Então Jesus disse-lhes: «Homens sem
inteligência e lentos de espírito para acreditar em tudo

O episódio dos discípulos de
Emaús é uma imagem daquilo
que celebramos cada domingo
na Eucaristia. Quando Jesus
Se juntou aos discípulos no
caminho começou a
explicar-lhes a Palavra de
Deus. Depois, quando
chegaram à povoação de
Emaús, ficando Jesus com eles,
na mesa, partiu-lhes o pão.
Então, neste episódio temos
a importância da escuta da
Palavra e do partir do Pão.
Isto é o que o padre faz em
cada domingo na Eucaristia.
No n.o 208 do Youcat, tens
uma breve explicação
do significado da Eucaristia.
Pega no teu Youcat e lê este
número. Pede ajuda aos teus
pais ou catequistas.
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Moisés foi uma figura
importante para o Povo de
Israel. Sabes porquê?
Porque o Povo de Israel tinha
sido levado para o Egito como
escravo. Deus, ouvindo
os gritos de dor do seu povo,
disse a Moisés para o libertar
e o levar para a Terra
Prometida. E assim aconteceu.
Moisés é o libertador de
Israel. Jesus também nos veio
libertar. Ele deu a sua vida
por nós para que sejamos
livres. Para que, através d’Ele,
cheguemos até ao Pai,
que é Deus.

o que os profetas anunciaram! Não tinha o Messias de
sofrer tudo isso para entrar na sua glória?» Depois, começando por Moisés e passando pelos Profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que Lhe dizia respeito.
Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus
fez menção de ir para diante. Mas eles convenceram-n’O
a ficar, dizendo: «Ficai connosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite.» Jesus entrou e ficou com
eles. E quando Se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu-o e entregou-lho. Nesse momento abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-n’O. Mas Ele desapareceu
da sua presença. Disseram então um para o outro: «Não
ardia cá dentro o nosso coração, quando Ele nos falava
pelo caminho e nos explicava as Escrituras?» Partiram
imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram
reunidos os Onze e os que estavam com eles, que diziam:
«Na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão.»
E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e
como O tinham reconhecido ao partir o pão.
Palavra da Salvação. "Glória a Vós, Senhor.

ORAÇÃO UNIVERSAL

Caríssimos fiéis: Oremos a Cristo ressuscitado, que caminha connosco sem O reconhecermos, e peçamos-Lhe
que ilumine o nosso espírito, dizendo (ou: cantando),
cheios de fé:

Refrão: Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.
1. Pela Igreja, testemunha de Jesus ressuscitado, pelos
catecúmenos que descobrem o Evangelho, e pelos catequistas que os ensinam e acompanham, oremos.
2. Por aqueles que se dedicam ao bem público, pelos que
servem os mais pobres e infelizes e pelos que acolhem
toda a gente, sem exceção, oremos.
3. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos,
pelos que desanimam como os discípulos de Emaús e
pelos que celebram cada domingo a Eucaristia, oremos.
4. Pelos crentes que dizem a Jesus: “fica connosco”, pelos
jovens que fazem d’Ele o grande amigo e pelas crianças
que O recebem na primeira comunhão, oremos.
5. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, pelos
doentes da nossa paróquia e por aqueles que já partiram deste mundo, oremos.
Senhor Jesus ressuscitado, que nos resgatastes da vã maneira de viver, não com ouro ou prata, mas com o vosso
próprio sangue, aquecei-nos o coração com a vossa Palavra e convidai-nos a comer à vossa mesa.
Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos.

O gesto da fração do pão
(partir o pão) que Jesus fez
na Última Ceia há muitos
anos era o nome da Missa.
Este gesto significa que
embora sejamos muitos, todos
estamos unidos a Jesus.
Assim como um só pão
é constituído por muitos grãos
de trigo.
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Ele me guia por sendas direitas por amor do seu nome.
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos,
não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo:
o vosso cajado e o vosso báculo
me enchem de confiança. R
Para mim preparais a mesa,
à vista dos meus adversários;
com óleo me perfumais a cabeça,
e o meu cálice transborda. R
A bondade e a graça hão de acompanhar-me,
todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor
para todo o sempre. R

II LEITURA (1Pd 2,20b-25)
Leitura da Primeira Epístola de São Pedro
Caríssimos: Se vós, fazendo o bem, suportais o sofrimento com paciência, isto é uma graça aos olhos de
Deus. Para isto é que fostes chamados, porque Cristo
sofreu também por vós, deixando-vos o exemplo, para
que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e na sua boca não se encontrou mentira. Insultado,
não pagava com injúrias; maltratado, não respondia
com ameaças; mas entregava-Se Àquele que julga com
justiça. Ele suportou os nossos pecados no seu Corpo,
sobre o madeiro da cruz, a fim de que, mortos para o
pecado, vivamos para a justiça: pelas suas chagas fomos
curados. Vós éreis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes para o pastor e guarda das vossas almas.
Palavra do Senhor. "Graças a Deus.

São Pedro é uma figura
importante para toda a Igreja.
Sabes porquê? Porque Pedro
foi aquele que teve a missão
de ajudar os Apóstolos
a ficarem unidos. Pedro foi
o primeiro Papa. Depois
da morte e Ressurreição
de Jesus foi Pedro quem ficou
responsável por guiar a Igreja.
Assim, ele foi o pastor de toda
a Igreja porque teve como
missão guiar todos os cristãos
para o caminho do bem.
Hoje temos o Papa Francisco
como Papa.
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aleluia (Jo 10,14)

O que sabes do Papa Francisco?
Sabes de onde veio? O que
fazia antes de ser Papa?
Quando nasceu? Vai à internet
e procura a sua história.
Se achas muito difícil, pede
ajuda aos teus pais
ou catequistas.
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Pssst! Pssst!
Temos algo preparado para
ti! Depois da missa,
vai à página 51 e dá uma
espreitadela.

Refrão: Aleluia. Repete-se
Eu sou o bom pastor, diz o Senhor:
conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-Me.
Refrão

EVANGELHO (Jo 10,1-10)
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São João
Naquele tempo, disse Jesus: «Em verdade, em verdade vos
digo: Aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela
porta, mas entra por outro lado, é ladrão e salteador.
Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas.
O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas conhecem a sua
voz. Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as
para fora. Depois de ter feito sair todas as que lhe pertencem, caminha à sua frente; e as ovelhas seguem-no,
porque conhecem a sua voz. Se for um estranho, não o
seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz
dos estranhos.» Jesus apresentou-lhes esta comparação,
mas eles não compreenderam o que queria dizer. Jesus
continuou: «Em verdade, em verdade vos digo: Eu sou a
porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de Mim são
ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram.
Eu sou a porta. Quem entrar por Mim será salvo: é como
a ovelha que entra e sai do aprisco e encontra pastagem.
O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir.
Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância.»
Palavra da Salvação. "Glória a Vós, Senhor.

ORAÇÃO UNIVERSAL

Irmãos e irmãs: Neste domingo mundial das vocações,
oremos a Jesus Cristo, o Bom Pastor, pedindo-Lhe que
nos faça ouvir a sua voz, dizendo (ou: cantando), com
alegria:

Refrão: Rei da glória, ouvi a nossa oração.
1. Para que o Redentor livre de todo o mal a santa Igreja, lhe dê pastores segundo o seu coração e lhe conceda
as vocações de que ela precisa, oremos.
2. Para que o Redentor sustente a fidelidade dos esposos, ensine os jovens a lutar pela castidade e dê às jovens
o amor pela virgindade, oremos.

Normalmente, quando se vê
um pastor, ele traz sempre
uma vara ou bordão na mão
para o ajudar tanto nas
subidas das serras como para
guiar as ovelhas. O bispo
também tem um bastão que
tem o nome de báculo.
O báculo significa que ele
é pastor e tem como missão
conduzir todos os cristãos
para Jesus

3. Para que o Redentor Se lembre dos mais pobres,
dos pecadores, dos aflitos, dos doentes e das ovelhas que
não O escutam nem conhecem, oremos.
4. Para que o Redentor, que foi morto, mas ressuscitou,
torne felizes para sempre no seu reino os fiéis que O
procuraram e serviram, oremos.
5. Para que o Redentor, que a todos chama pelo seu
nome, faça de nós e de todos os cristãos desta comunidade, uma família onde cada um se sinta amado, oremos.
Senhor Jesus Cristo, Bom Pastor, que nos alegrais com a
solenidade da vossa Ressurreição, ouvi as preces do vosso povo e concedei àqueles que Vos imploram, os bens
que santamente desejam. Vós que viveis e reinais por
todos os séculos dos séculos.
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A palavra do Senhor é reta,
da fidelidade nascem as suas obras.
Ele ama a justiça e a retidão:
a terra está cheia da bondade do Senhor. R
Os olhos do Senhor estão voltados para
[os que O temem,
para os que esperam na sua bondade,
para libertar da morte as suas almas
e os alimentar no tempo da fome. R

II LEITURA (1Pd 2,4-9)
Leitura da Primeira Epístola de São Pedro
Caríssimos: Aproximai-vos do Senhor, que é a pedra
viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E vós mesmos, como pedras vivas, entrai na construção deste templo espiritual, para
constituirdes um sacerdócio santo, destinado a oferecer
sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
Por isso se lê na Escritura: «Vou pôr em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa; e quem nela puser a
sua confiança não será confundido.» Honra, portanto,
a vós que acreditais. Para os incrédulos, porém, «a pedra
que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular»,
«pedra de tropeço e pedra de escândalo». Tropeçaram
por não acreditarem na palavra, pois foram para isso
destinados. Vós, porém, sois «geração eleita, sacerdócio
real, nação santa, povo adquirido por Deus, para anunciar os louvores» d’Aquele que vos chamou das trevas
para a sua luz admirável.
Palavra do Senhor. "Graças a Deus.

O que é a pedra angular?
Era a pedra mais importante
utilizada nas construções
antigas. Era a primeira a ser
posta na esquina de um
edifício, sustentando todas as
outras. Ela é o fundamento
de toda a construção. Dizer-se
que Jesus é a pedra angular
significa que Ele é o
fundamento da nossa vida.
Sem Ele, nada somos e a nossa
vida sem Ele é apenas
um monte de pedras que,
com o tempo, irá cair.
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aleluia (Jo 14,6)
Refrão: Aleluia.
Jesus, no Evangelho, revela-nos
quem Ele é verdadeiramente.
Ele e o Pai são um.
Para perceberes melhor
o que significa Jesus chamar
Pai a Deus, lê o n.o 37
do Youcat com os teus pais.
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Repete-se

Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor;
ninguém vai ao Pai senão por mim. Refrão

EVANGELHO (Jo 14,1-12)
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São João
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Não se
perturbe o vosso coração. Se acreditais em Deus, acreditai também em Mim. Em casa de meu Pai há muitas
moradas; se assim não fosse, Eu vos teria dito que vou
preparar-vos um lugar? Quando eu for preparar-vos um
lugar, virei novamente para vos levar comigo, para que,
onde Eu estou, estejais vós também. Para onde Eu vou,
conheceis o caminho.» Disse-Lhe Tomé: «Senhor, não sabemos para onde vais: como podemos conhecer o caminho?»
Respondeu-lhe Jesus: «Eu sou o caminho, a verdade e a
vida. Ninguém vai ao Pai senão por Mim. Se Me conhecêsseis, conheceríeis também o meu Pai. Mas desde agora
já O conheceis e já O vistes.» Disse-Lhe Filipe: «Senhor,
mostra-nos o Pai e isto nos basta.» Respondeu-lhe Jesus:
«Há tanto tempo que estou convosco e não Me conheces,
Filipe? Quem Me vê, vê o Pai. Como podes tu dizer: “Mostra-nos o Pai?” Não acreditas que Eu estou no Pai e o Pai
está em Mim? As palavras que Eu vos digo, não as digo
por Mim próprio; mas é o Pai, permanecendo em Mim,
que faz as obras. Acreditai-Me: Eu estou no Pai e o Pai
está em Mim; acreditai ao menos pelas minhas obras. Em
verdade, em verdade vos digo: quem acredita em Mim
fará também as obras que Eu faço e fará obras ainda
maiores, porque Eu vou para o Pai.»
Palavra da Salvação. "Glória a Vós, Senhor.

ORAÇÃO UNIVERSAL

Caríssimos irmãos e irmãs: Oremos a Deus Pai, que de
nós fez o seu povo, e, pela mediação do seu Filho Jesus
Cristo, peçamos-Lhe todas as graças para a Igreja e
para o mundo, dizendo (ou: cantando), com alegria:

Refrão: Senhor, venha a nós o vosso reino.
1. Pelos pastores e pelos fiéis da santa Igreja, para que
sigam a Jesus ressuscitado, caminho para o Pai, verdade
e vida, oremos.
2. Pelos que prestam algum serviço aos cidadãos, para
que o façam com espírito fraterno e estejam atentos às
carências dos mais pobres, oremos.
3. Pelos cristãos perturbados e abatidos, para que
creiam em Deus Pai e no seu Reino e nas promessas de
vida eterna do Evangelho, oremos.
4. Por aqueles que o mundo põe de parte, as viúvas, os
idosos e os que já não produzem, para que se olhe para
eles como pessoas, oremos.
5. Por todos nós e pelos outros paroquianos, para que
o Espírito nos torne pedras vivas deste templo que é a
santa Igreja, oremos.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que em vosso Filho nos
mostrastes o caminho para chegarmos até Vós e em
Vós vivermos, dai-nos a graça de sermos pedras vivas
do templo santo que é a vossa Igreja. Por Cristo Senhor
nosso.

Jesus, no Evangelho, diz que é
o caminho, a verdade e a vida.
Tiago Alberione fundou a
Família Paulista que tem como
lema: «Viver e dar ao mundo
Jesus Mestre, Caminho,
Verdade e Vida» através dos
meios de comunicação.
Este homem queria que todos
conhecessem Jesus e que
O recebessem na sua vida.
Tiago Alberione explicou-nos
que Jesus é a vida para
o nosso coração, é a verdade
para a nossa inteligência e o
caminho da nossa felicidade.

31

1
7dema
i
o
de2
0
2
0

Todos os que temeis a Deus, vinde e ouvi,
vou narrar-vos quanto Ele fez por mim.
Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha prece,
nem me retirou a sua misericórdia. R

II LEITURA (1Pd 3,15-18)
Leitura da Primeira Epístola de São Pedro
Caríssimos: Venerai Cristo Senhor em vossos corações,
prontos sempre a responder, a quem quer que seja, sobre a razão da vossa esperança. Mas seja com brandura
e respeito, conservando uma boa consciência, para que,
naquilo mesmo em que fordes caluniados, sejam confundidos os que dizem mal do vosso bom procedimento
em Cristo. Mais vale padecer por fazer o bem, se for
essa a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Na verdade, Cristo morreu uma só vez pelos nossos pecados
– o Justo pelos injustos – para nos conduzir a Deus. Morreu segundo a carne, mas voltou à vida pelo Espírito.
Palavra do Senhor. "Graças a Deus.

Quem foi Filipe? Filipe era um
dos doze Apóstolos que
Jesus escolheu. Segundo
os Evangelhos, ele era
de Betsaida, a mesma terra
dos Apóstolos Pedro e André.
Filipe foi chamado por Jesus
quando estava na Galileia.
Segundo a Tradição,
Filipe anunciou o Evangelho
na Palestina, na Grécia
e na Ásia menor. Sabemos que
morreu no ano 80 d. C.,
como mártir, em Hierápolis.
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aleluia (Jo 14,23)
Refrão: Aleluia.
Sabes o que significa a palavra
“Paráclito”? É uma palavra
de origem grega e significa
“aquele que conforta
e encoraja”, “aquele que
intercede por nós como um
defensor”. Quando Jesus
diz aos discípulos que
o Pai enviará o Paráclito,
significa que quando forem
perseguidos e maltratados
por acreditarem em Jesus
terão uma força interior que
os defenderá e dirá o que
têm de fazer. Essa força
interior é o Espírito Santo.

34

Repete-se

Se alguém Me ama, guardará a minha palavra.
Meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada.
Refrão

EVANGELHO (Jo 14,15-21)
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São João
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Se Me
amardes, guardareis os meus mandamentos. E Eu pedirei ao Pai, que vos dará outro Paráclito, para estar sempre convosco: Ele é o Espírito da verdade, que o mundo
não pode receber, porque não O vê nem O conhece, mas
que vós conheceis, porque habita convosco e está em vós.
Não vos deixarei órfãos: voltarei para junto de vós. Daqui
a pouco o mundo já não Me verá, mas vós ver-Me-eis,
porque Eu vivo e vós vivereis. Nesse dia reconhecereis que
Eu estou no Pai e que vós estais em Mim e Eu em vós.
Se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre,
esse realmente Me ama. E quem Me ama será amado por
meu Pai, e Eu amá-lo-ei e manifestar-Me-ei a ele.»
Palavra da Salvação. "Glória a Vós, Senhor.

ORAÇÃO UNIVERSAL

Irmãs e irmãos: Cheios de confiança na promessa
de Jesus de enviar o Espírito Santo aos seus Apóstolos,
supliquemos a Deus Pai que O envie à sua Igreja, dizendo (ou: cantando), com fé:

Refrão: Mandai, Senhor, o vosso Espírito.
1. Pelos bispos, que confirmam a fé da Igreja, pelos presbíteros, que apascentam os fiéis, e pelos diáconos, que
exercem a caridade, oremos.

A primeira leitura fala da
imposição das mãos. Impor as
mãos sobre a cabeça de uma
pessoa significa a ação de
Deus que, com o Espírito Santo,
vem ao nosso encontro.

2. Pelos fiéis que anunciam Jesus Cristo, pelos que foram
batizados em adultos e pelos que vão ser confirmados
nestes dias, oremos.
3. Pelos leitores, que proclamam a Palavra, pelos acólitos, que servem ao altar, e pelos salmistas, que louvam
o Senhor, oremos.
4. Por todos os que trazem Deus no coração, pelas religiosas de vida contemplativa e por aquelas que cuidam
dos mais pobres, oremos.
5. Pelos que abrem o coração ao dom do Espírito, pelos que sabem dar a razão da sua esperança e por esta
comunidade (paroquial) que adora a Cristo, oremos.
Deus, Pai de misericórdia, que destes a estes vossos filhos a graça de reconhecerem que os amais, enviai-nos
do Céu o vosso Espírito, para que seja nosso defensor e
nosso guia. Por Cristo Senhor nosso.
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SALMO RESPONSORIAL (Sl 46[47],2-3.6-9)
Refrão: Por entre aclamações e ao som da
trombeta, ergue-Se Deus, o Senhor. Repete-se
Povos todos, batei palmas,
aclamai a Deus com brados de alegria,
porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível,
o rei soberano de toda a terra. R
Deus subiu entre aclamações,
o Senhor subiu ao som da trombeta.
Cantai hinos a Deus, cantai,
cantai hinos ao nosso rei, cantai. R
Deus é rei do universo:
cantai os hinos mais belos.
Deus reina sobre os povos,
Deus está sentado no seu trono sagrado. R

II LEITURA (Ef 1,17-23)
Leitura da Epístola
do Apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos: O Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da
glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação para O conhecerdes plenamente e ilumine os
olhos do vosso coração, para compreenderdes a esperança a que fostes chamados, os tesouros de glória da
sua herança entre os santos e a incomensurável grandeza do seu poder para nós os crentes. Assim o mostra a
eficácia da poderosa força que exerceu em Cristo, que
Ele ressuscitou dos mortos e colocou à sua direita nos
Céus, acima de todo o Principado, Poder, Virtude e Soberania, acima de todo o nome que é pronunciado, não
só neste mundo, mas também no mundo que há de vir.
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Como podes imaginar,
antigamente nem todas
as pessoas sabiam ler
e escrever. Então, para se
conseguir explicar aquilo
que estava na Bíblia,
utilizaram-se imagens
e pinturas. Este episódio
da Ascensão de Jesus
é um desses episódios que
foi pintado para explicar
àqueles que não sabiam ler
nem escrever. Vai à internet
e faz uma pesquisa sobre
as imagens clássicas da
Ascensão.

Tudo submeteu aos seus pés e pô-l’O acima de todas as
coisas como Cabeça de toda a Igreja, que é o seu Corpo,
a plenitude d’Aquele que preenche tudo em todos.
Palavra do Senhor. "Graças a Deus.
Sabes que diferença existe
entre “ascensão” e “assunção”?
A “ascensão” aconteceu
com Jesus e a “assunção”
com Maria. A palavra
“ascensão” significa “subir
pelas próprias forças” e diz-se
de Jesus, que é Deus e que
Se elevou ao Céu. “Assunção”
significa “ser elevado
por outro”, no caso de Maria,
um ser humano que
foi elevado ao Céu.
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aleluia (Mt 28, 19a.20b)
Refrão: Aleluia.

Repete-se

Ide e ensinai todos os povos, diz o Senhor:
Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos.
Refrão

EVANGELHO (Mt 28,16-20)
Conclusão do santo Evangelho
segundo São Mateus
Naquele tempo, os onze discípulos partiram para a
Galileia, em direção ao monte que Jesus lhes indicara.
Quando O viram, adoraram-n’O; mas alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-Se e disse-lhes: «Todo o poder
Me foi dado no Céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei.
Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos.»
Palavra da Salvação. "Glória a Vós, Senhor.
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Caríssimos fiéis: Por Jesus Cristo, nosso único Mediador, que subiu hoje ao Céu sem deixar de estar connosco na terra, elevemos ao Pai celeste as nossas súplicas,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

Refrão: Mediador dos homens, escutai-nos.
1. Pelas Igrejas do Oriente e do Ocidente, do Norte e
do Sul, para que sejam fiéis à missão que receberam de
anunciar a Palavra em toda a terra, oremos.
2. Pelo Papa N., pelos bispos, presbíteros e diáconos,
para que sintam que Jesus está com eles quando ensinam e batizam em seu nome, oremos.
3. Pelos que buscam a Deus olhando o Céu, para que
O reconheçam também presente na terra, nos mais pobres, nos que choram ou estão sós, oremos.
4. Por aqueles que não conhecem a Cristo, para que a
luz da fé os ilumine e recebam o Batismo no Espírito
Santo, oremos.
5. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que
Deus nos chame um dia a contemplar o seu Filho Jesus
Cristo na glória eterna, oremos.
Ouvi, Senhor, as nossas súplicas e fazei que os nossos
corações se voltem para Aquele que, neste dia, subiu ao
Céu e entrou na vossa glória, de onde constantemente
nos atrai. Ele que vive e reina por todos os séculos dos
séculos.

Como sabes, não existe
um único Evangelho.
Existem quatro Evangelhos.
Eles têm alguns episódios
que são parecidos.
O da Ascensão é um deles.
Vai à Bíblia e lê os outros
relatos da Ascensão de Jesus:
Lc 24,50-53 e Mc 16,19.
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Se lhes tirais o alento, morrem
e voltam ao pó donde vieram.
Se mandais o vosso Espírito, retomam a vida
e renovais a face da terra. R
Glória a Deus para sempre!
Rejubile o Senhor nas suas obras.
Grato Lhe seja o meu canto,
e eu terei alegria no Senhor. R

II LEITURA (1Cor 12,3b-7.12-13)
Leitura da Primeira Epístola
do Apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos: Ninguém pode dizer «Jesus é o Senhor», a não
ser pela ação do Espírito Santo. De facto, há diversidade
de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há
diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera
tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do
Espírito para o bem comum. Assim como o corpo é um
só e tem muitos membros e todos os membros, apesar
de numerosos, constituem um só corpo, assim também
sucede com Cristo. Na verdade, todos nós – judeus e
gregos, escravos e homens livres – fomos batizados num
só Espírito, para constituirmos um só Corpo. E a todos
nos foi dado a beber um único Espírito.
Palavra do Senhor. "Graças a Deus.

Todos nós, cristãos,
acreditamos que Jesus está
presente e guia a Igreja
através do Espírito Santo
que é a força de Deus.
Para melhor compreenderes
o que aconteceu no dia de
Pentecostes e o que faz
o Espírito Santo na Igreja,
lê os n.os 118 e 119
do Youcat.
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SEQUÊNCIA

A sequência é um poema
de louvor e súplica ao Espírito
Santo. Vai ao Youtube
e procura interpretações
musicais deste poema.
É possível que este hino tenha
sido escrito por um senhor
com um nome muito estranho:
São Rábano Mauro (780-856).
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Vinde, ó santo Espírito,
vinde, Amor ardente,
acendei na terra
vossa luz fulgente.
Sem a vossa força
e favor clemente,
nada há no homem
que seja inocente.
Vinde, Pai dos pobres:
na dor e aflições,
vinde encher de gozo
nossos corações.
Lavai nossas manchas,
a aridez regai,
sarai os enfermos
e a todos salvai.
Benfeitor supremo
em todo o momento,
habitando em nós
sois o nosso alento.
Abrandai durezas
para os caminhantes,
animai os tristes,
guiai os errantes.
Descanso na luta
e na paz encanto,
no calor sois brisa,
conforto no pranto.

Vossos sete dons
concedei à alma
do que em Vós confia:
Luz de santidade,
que no Céu ardeis,
abrasai as almas
dos vossos fiéis.
Virtude na vida,
amparo na morte,
no Céu alegria.

aleluia
Refrão: Aleluia.

“Pentecostes” é uma palavra
grega que significa cinquenta,
fazendo referência aos 50 dias
depois da Páscoa. Para nós,
católicos, é uma grande festa,
pois festejamos a descida
do Espírito Santo sobre
os Apóstolos e Nossa Senhora,
que aconteceu 50 dias após
a Páscoa.

Repete-se

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos
fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Refrão

EVANGELHO (Jo 20,19-23)
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São João
Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando
fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-Se
no meio deles e disse-lhes: «A paz esteja convosco.» Dito
isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes
de novo: «A paz esteja convosco. Assim como o Pai Me
enviou, também Eu vos envio a vós.» Dito isto, soprou
sobre eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito Santo: àqueles
a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados; e
àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos.»
Palavra da Salvação. "Glória a Vós, Senhor.
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Com o Domingo de
Pentecostes terminamos
um dos tempos fortes, que
é o Tempo Pascal, e voltamos
ao Tempo Comum. Existem
quatro tempos fortes:
Advento, Natal, Quaresma
e Tempo Pascal.
Nestes tempos celebramos
aquilo que Jesus fez de mais
importante para a nossa
salvação.
O Tempo Comum não é tempo
fraco. No Tempo Comum
recordamos aquilo que Jesus
fez no tempo, que continua
a fazer no nosso tempo.

Caríssimos cristãos: Neste dia santíssimo em que terminam as festas pascais, oremos a Deus Pai todo-poderoso, para que o dom do Espírito Santo renove toda a
Igreja, dizendo (ou: cantando), com alegria:

Refrão: Mandai, Senhor, o vosso Espírito.
1. Pela Igreja, presente em toda a terra, para que proclame as maravilhas do amor de Deus em todas as línguas
e culturas do universo, oremos.
2. Pelo Papa, sucessor de Pedro, pelos bispos, e por todos os párocos e suas comunidades, para que o Espírito
Santo lhes dê ardor e sabedoria, oremos.
3. Por todos aqueles que invocam a Deus como Pai e receberam em seus corações o dom do Espírito Santo, para
que sejam testemunhas vivas do Evangelho, oremos.
4. Por cada homem que faz o bem e ama a justiça, que
luta e sofre pela liberdade e pela paz, para que o Espírito Santo torne mais firme a sua esperança, oremos.
5. Pelos fiéis que receberam dons do Espírito e exercem
ministérios na nossa comunidade (paroquial), para que
em tudo agradem ao Senhor, oremos.
Deus eterno e omnipotente, que enviastes aos corações
dos vossos fiéis o Espírito Santo da manhã do Pentecostes, tornai-nos testemunhas do Evangelho e das maravilhas que realizastes pelos homens. Por Cristo Senhor
nosso.

liturgia EUCARÍSTICA (Oração Eucarística II)
[P] Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja
aceite por Deus Pai todo-poderoso.
[N] Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício,
para glória do seu nome, para nosso bem e de toda
a santa Igreja.
	oração sobre os dons
Prefácio (O mistério pascal)
[P] O Senhor esteja convosco.
[N] Ele está no meio de nós.
[P] Corações ao alto.
[N] O nosso coração está em Deus.
[P] Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
[N] É nosso dever, é nossa salvação.
[P] Senhor, Pai santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre
Vos louvemos, mas com maior solenidade [neste tempo depois da Oitava], em que Cristo, nossa Páscoa, foi
imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado
do mundo: morrendo destruiu a morte e ressuscitando
restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos
e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa
só voz:
[N] Santo, Santo, Santo,
Senhor Deus do Universo.
O Céu e a Terra proclamam a vossa glória.
Hossana nas alturas.
Bendito O que vem em nome do Senhor.
Hossana nas alturas.

45

[P] Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade.
Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda
a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em
que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos,
humildemente Vos suplicamos:
Epiclese
[P] Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso
Espírito, de modo que se convertam, para nós, no Corpo
e ✠ Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Narração da instituição
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[P] Na hora em que Ele Se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças,
partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:
Tomai, todos, e comei: isto é o meu Corpo,
que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da Ceia,
tomou o cálice e, dando graças,
deu-o aos seus discípulos, dizendo:
Tomai, todos, e bebei: este é o cálice do meu Sangue,
o Sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos,
para remissão dos pecados.

Fazei isto em memória de Mim.
[P] Mistério da fé!
[N] Anunciamos, Senhor, a vossa morte,
proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus!
Anamnese
[P] Celebrando agora, Senhor,
o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho,
nós Vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação
e Vos damos graças
porque nos admitistes à vossa presença
para Vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente Vos suplicamos
que, participando no Corpo e Sangue de Cristo,
sejamos reunidos, pelo Espírito Santo, num só corpo.
intercessões
Lembrai-Vos, Senhor, da vossa Igreja,
dispersa por toda a Terra,
e tornai-a perfeita na caridade
em comunhão com o Papa N., o nosso bispo N.
e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo.
(Lembrai-Vos do vosso servo [da vossa serva] N.,
a quem [hoje] chamastes para Vós:
configurado [a] com Cristo na morte,
com Cristo tome parte na ressurreição.)

Ou:
[P] Mistério admirável
da nossa fé!
[N] Quando comemos deste
pão e bebemos deste cálice,
anunciamos, Senhor,
a vossa morte,
esperando a vossa
vinda gloriosa.
Ou:
[P] Mistério da fé
para a salvação do mundo!
[N] Glória a Vós que morrestes
na Cruz e agora viveis
para sempre.
Salvador do mundo, salvai-nos.
Vinde, Senhor Jesus!
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Lembrai-Vos também dos [outros] nossos irmãos,
que adormeceram na esperança da ressurreição,
e de todos aqueles
que na vossa misericórdia partiram deste mundo:
admiti-os na luz da vossa presença.
Tende misericórdia de nós, Senhor,
e dai-nos a graça de participar na vida eterna,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
os bem-aventurados Apóstolos e todos os santos
que desde o princípio do mundo viveram
na vossa amizade,
para cantarmos os vossos louvores,
por Jesus Cristo, vosso Filho.
Doxologia
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Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
a Vós, Deus Pai todo-poderoso,
na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória
agora e para sempre.
[N] Amen.

Ritos da Comunhão
[P] Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
[N] Pai nosso, que estais nos Céus,
santificado seja o vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a vossa vontade
assim na Terra como no Céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.
[P] Livrai-nos de todo o mal, Senhor,
e dai ao mundo a paz em nossos dias,
para que, ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e de toda
a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo nosso Salvador.
[N] Vosso é o reino e o poder
e a glória para sempre.
[P] Senhor Jesus Cristo, que dissestes
aos vossos Apóstolos:
Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz:
não olheis aos nossos pecados mas à fé da vossa Igreja
e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade,
Vós que sois Deus com o Pai na unidade
do Espírito Santo.
[N] Amen.

Ou:
[P] Num só coração
e numa só alma,
ousamos dizer como
o Senhor nos ensinou:
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[P] A paz do Senhor esteja sempre convosco.
[N] O amor de Cristo nos uniu.
[P] Saudai-vos na paz de Cristo.
[N] Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz.
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[P] Felizes os convidados para a Ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
[N] Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
[P] O Corpo de Cristo.
[N] Amen.
oração depois da comunhão

Ritos da conclusão
[P] O Senhor esteja convosco.
[N] Ele está no meio de nós.
[P] Abençoe-vos Deus todo-poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo.
[N] Amen.
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