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Espaço simbólico: 
pode ter muitas flo-
res para expressar a 
alegria de quem é 
chamado para teste-
munhar a Ressurrei-
ção de Jesus. Um ar-
ranjo floral próximo 
do ambão, para des-
tacar que a fonte do 

kerigma pascal vem da Palavra. Se o círio 
pascal não for trazido na procissão de en-
trada, seja aceso solenemente, acompa-
nhado com o refrão de um canto pascal. 
 

 

 

I Ritos Iniciais 

 

COMENTÁRIO  
 

(Elaborado pela Equipe Litúrgica) 
 

CANTO DE ABERTURA   
 

(CD: Liturgia X, faixa 1 - Paulus) 
 

O Senhor ressurgiu!  Aleluia, aleluia!  /  É 
o Cordeiro Pascal!  Aleluia, aleluia! / Imo-
lado por nós!  Aleluia, aleluia!  /  É o 
Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia! 
 

1. O Cristo Senhor ressuscitou, / a nossa es-
perança realizou: / vencida a morte para 
sempre, / triunfa a vida eternamente! 
 

2. O Cristo remiu a seus irmãos, / ao Pai os 
conduziu por sua mão; / no Espírito Santo 
unida esteja / a família de Deus, que é a 
Igreja! 
 

3. O Cristo, nossa Páscoa, se imolou, / seu 
sangue da morte nos livrou: / incólumes o 
mar atravessamos, / e pra Terra Prometida 
caminhamos! 

 
1 – ACOLHIDA 
 

PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. 
AS:  Amém! 
 

PR:  O Senhor esteja convosco. 
AS:  Ele está no meio de nós! 
 

Após a acolhida espontânea do presidente,  
quem acende o círio pode fazê-lo, dizendo: 
 

“BENDITO SEJAIS, DEUS DA VIDA, PELA 

RESSURREIÇÃO DE JESUS CRISTO E POR ESTA LUZ, 
SÍMBOLO DA PRESENÇA DO RESSUSCITADO E DO 

VOSSO IMENSO AMOR POR NÓS.” 
 

Enquanto o presidente da celebração in-
censa o círio, a assembleia canta (CD: Luz 
da Luz, faixa 13 – Paulus) 
 

Luz da luz, infinito sol! / Luz da luz, fogo 
abrasador! / Luz da luz, Cristo Jesus, abra-
sai-nos no vosso amor!  

 
2- ATO PENITENCIAL   
 

PR:  Em No dia em que  celebramos a vitória 
de Cristo sobre o pecado e a morte, também 
nós somos convidados a morrer para o pe-
cado e ressurgir para uma vida nova. Reco-
nheçamo-nos necessitados da misericórdia 
do Pai (pausa).  
 

PR: Senhor, nossa paz, tende piedade de 
nós! / AS: Senhor, tende piedade de nós! 
 

PR: Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de 
nós! / AS: Cristo, tende piedade de nós! 
 

PR: Senhor, nossa vida, tende piedade de 
nós! / AS: Senhor, tende piedade de nós! 
 

PR:  Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. 
AS:  Amém! 

 
3- GLÓRIA     
 (CD Tríduo Pascal II, faixa 6) 
 

Glória a Deus (bis) no mais alto dos céus! 
(bis) Glória a Deus (bis) no mais alto dos 
céus! (bis) E paz na terra (bis) aos homens 
por ele amados! 
  

Senhor Deus, rei dos céus, (bis) Deus Pai 
todo-poderoso! (bis) Nós, nós vos louva-
mos, / nós, nós vos bendizemos; / nós, 
nós vos adoramos, / nós vos glorifica-
mos, / nós, (bis) nós vos damos graças / 
por vossa imensa glória (bis).  
 

Senhor (bis) Filho unigênito, (bis) Jesus 
Cristo (bis) Senhor Deus, Cordeiro de Deus. 
Filho de Deus Pai (bis).  
 

Vós que tirais o pecado, / piedade de nós... 
/ Vós que tirais o pecado do mundo, / 
piedade de nós... Vós que estais sentado à 
direita do Pai, / piedade de nós... Vós que 
tirais o pecado do mundo, / piedade de 
nós... 
 

Porque só vós sois o Santo, / porque só vós 
sois Senhor, / porque só vós o Altíssimo, 
Jesus Cristo. / Jesus Cristo. / Com o 
Espírito Santo, / na glória de Deus Pai. 
Amém! Amém! Amém! 
 
4- ORAÇÃO DO DIA 
 

PR: Ó Deus, que o vosso povo sempre 
exulte pela sua renovação espiritual, para 
que, tendo recuperado agora com alegria a 
condição de filhos de Deus, espere com 
plena confiança o dia da ressurreição. Por 
Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. 
AS: Amém. 
 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 

COMENTÁRIO  (Facultativo) 

 

1ª LEITURA  (At 3,13-15.17-19) 
 

Leitura dos Atos dos Apóstolos.  
– Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo, 
dizendo: 13O Deus de Abraão, de Isaac, de 
Jacó, o Deus de nossos antepassados glo-
rificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes 
e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava 
decidido a soltá-lo. 14Vós rejeitastes o Santo 
e o Justo, e pedistes a libertação para um 
assassino. 15Vós matastes o autor da vida, 
mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso 
nós somos testemunhas. 17E agora, meus ir-
mãos, eu sei que vós agistes por ignorância, 
assim como vossos chefes. 18Deus, porém, 
cumpriu desse modo o que havia anunciado 
pela boca de todos os profetas: que o seu 
Cristo haveria de sofrer. 19Arrependei-vos, 
portanto, e convertei-vos, para que vossos 
pecados sejam perdoados. 
–  Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  
 

SALMO  RESPONSORIAL  4 
 

(CD Cantando os Salmos - Ano B  Vol I - Faixa 
35 - Paulus) 
 

Sobre nós fazei brilhar o esplendor de 
vossa face! 
 

1. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu 
Deus, minha justiça! † Vós que soubestes 



‘ 

  

aliviar-me nos momentos de aflição, / aten-
dei-me por piedade e escutai minha oração! 
 

2. Compreendei que nosso Deus faz mara-
vilhas por seu servo, / e que o Senhor me 
ouvirá quando lhe faço a minha prece! 
 

3. Muitos há que se perguntam: “Quem nos 
dá felicidade?” / Sobre nós fazei brilhar o es-
plendor de vossa face! 
 

4. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo 
adormeço, / pois só vós, ó Senhor Deus, 
dais segurança à minha vida! 
 

2ª LEITURA  (1Jo 2,1-5a) 
 

Leitura da Primeira Carta de São João.   
–  1Meus filhinhos, escrevo isto para que não 
pequeis. No entanto, se alguém pecar, te-
mos junto do Pai um defensor: Jesus Cristo, 
o Justo. 2Ele é a vítima de expiação pelos 
nossos pecados, e não só pelos nossos, 
mas também pelos pecados do mundo in-
teiro. 3Para saber que o conhecemos, veja-
mos se guardamos os seus mandamentos. 
4Quem diz: “Eu conheço a Deus”, mas não 
guarda os seus mandamentos, é mentiroso, 
e a verdade não está nele. 5aNaquele, po-
rém, que guarda a sua palavra, o amor de 
Deus é plenamente realizado. 
–  Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO  (Lc 24,35-48) 
 

(CD: Liturgia X, melodia da faixa 3)  
 

Aleluia! (11x) 
Senhor Jesus, revelai-nos / o sentido da Es-
critura, / fazei o nosso coração arder / 
quando nos falardes. 
 

PR:  O Senhor esteja convosco. 
AS:  Ele está no meio de nós! 

✠ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

– Naquele tempo, 35os dois discípulos con-
taram o que tinha acontecido no caminho, e 
como tinham reconhecido Jesus ao partir o 
pão. 36Ainda estavam falando, quando o 
próprio Jesus apareceu no meio deles e 
lhes disse: “A paz esteja convosco!” 37Eles 
ficaram assustados e cheios de medo, pen-
sando que estavam vendo um fantasma. 
38Mas Jesus disse: “Por que estais preocu-
pados, e porque tendes dúvidas no cora-
ção? 39Vede minhas mãos e meus pés: sou 
eu mesmo! Tocai em mim e vede! Um fan-
tasma não tem carne, nem ossos, como es-
tais vendo que eu tenho”. 40E dizendo isso, 
Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. 
41Mas eles ainda não podiam acreditar, por-
que estavam muito alegres e surpresos. 

Então Jesus disse: “Tendes aqui alguma 
coisa para comer?” 42Deram-lhe um pedaço 
de peixe assado. 43Ele o tomou e comeu di-
ante deles. 44Depois disse-lhes: “São estas 
as coisas que vos falei quando ainda estava 
convosco: era preciso que se cumprisse 
tudo o que está escrito sobre mim na Lei de 
Moisés, nos Profetas e nos Salmos”. 45En-
tão Jesus abriu a inteligência dos discípulos 
para entenderem as Escrituras, 46e lhes 
disse: “Assim está escrito: ‘O Cristo so-
frerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro 
dia 47e no seu nome, serão anunciados a 
conversão e o perdão dos pecados a todas 
as nações, começando por Jerusalém. 
48Vós sereis testemunhas de tudo isso”. 
– Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 

 
5 – PROFISSÃO DE FÉ  
 
6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

PR:  Irmãos e irmãs, Jesus Cristo tornou-se 
nosso advogado junto do Pai. Por meio 
dele, digamos confiantes: 
  

AS:  Deus, nosso Pai, ouvi-nos! 
 

(A Comunidade pode elaborar as preces) 
 
 

PR:  Senhor, nosso Deus, que sois a segu-
rança de nossa vida, acolhei as preces que 
brotam do coração dos vossos filhos e fi-
lhas. Por Cristo, nosso Senhor. 

AS:  Amém! 
 

 

 

III - Liturgia Eucarística 

 
COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 

7 – PREPARAÇÃO DAS  OFERENDAS 
 

(CD Tríduo Pascal II, faixa 13 – Paulus) 
 

1. Bendito sejas, ó Rei da glória! / Ressusci-
tado, Senhor da Igreja! / Aqui trazemos as 
nossas ofertas. 
 

Vê com bons olhos / nossas humildes 
ofertas. / Tudo o que temos / seja para ti, 
ó Senhor! 
 

2. Vidas se encontram no altar de Deus, / 
gente se doa, dom que se imola. / Aqui tra-
zemos as nossas ofertas. 
 

3. Maior motivo de oferenda, / pois o Senhor 
ressuscitou / Para que todos tivessem vida. 
 

4. Irmãos da terra, irmãos do céu, / juntos 
cantemos glória ao Senhor. / Aqui trazemos 
as nossas ofertas. 
 
PR: Orai, irmãos e irmãs... 

 

AS: Receba o Senhor por tuas mãos este 
sacrifício, para a glória do seu nome, 
para o nosso bem e de toda a santa 
Igreja! 
 

PR: Acolhei, ó Deus, as oferendas de vossa 
Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão 
grande júbilo, concedei-lhe também a 
eterna alegria.  
AS: Amém!   
  

8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
Prefácio: O Cristo vivo, nosso intercessor 
(Missal, pp. 423/478) 
 

9 - PAI-NOSSO  (como de costume) 
 

PR:  Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje... 
AS: Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre! 
 

PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vos-
sos Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos 
dou a minha paz. Não olheis os nossos pe-
cados, mas a fé que anima vossa Igreja; daí 
– lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós que sois Deus, como o Pai e o 
Espírito Santo. 
AS:   Amém! 
 

PR:  A paz do Senhor... 
AS:  O amor de Cristo nos uniu! 
 

(Se for oportuno, o presidente faz-se o convite:) 
 

PR. ou Diácono: Irmãos e Irmãs, saudai-
vos em Cristo Jesus. 
 

AS: Cordeiro de Deus que tirais o pecado 
do mundo, tende piedade de nós. Cor-
deiro 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. 
 

PR:  Quem come minha Carne e bebe meu 
Sangue permanece em mim e eu nele. Eis 
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 
mundo! 
 

AS: Senhor, eu não sou digno/a de que 
entreis em minha morada, mas dizei uma 
palavra e serei salvo/a! 

 
CANTO DE COMUNHÃO  
 

(CD: Liturgia X, Faixa 9 - Paulus)  
 

1. Andavam pensando, tão tristes, / de Jerusa-
lém a Emaús, / os dois seguidores de Cristo, / 
logo após o episódio da cruz. / Enquanto assim 
vão conversando, / Jesus se achegou devagar: 
/ “De que vocês vão palestrando?” / E ao Se-
nhor não puderam enxergar. 
 

Fica conosco, Senhor, / é tarde e a noite já 
vem! / Fica conosco, Senhor, / somos teus 
seguidores também! 



 
 

2. Não sabes então, forasteiro, / aquilo que 
aconteceu? / Foi preso Jesus Nazareno, / Re-
dentor que esperou Israel. / Os chefes a morte 
tramaram / do santo profeta de Deus; / o justo 
foi crucificado, / a esperança do povo morreu. 
 

3. Três dias, enfim, se passaram, / foi tudo uma 
doce ilusão; / um susto as mulheres pregaram: 
/ não encontraram seu corpo mais não. / Disse-
ram que Ele está vivo, / que disso souberam 
em visão. / Estava o sepulcro vazio, / mas do 
Mestre ninguém sabe não. 
 

4. Jesus foi, então, relembrando: / pro Cristo na 
glória entrar, / profetas já tinham falado, / sofri-
mentos devia enfrentar. / E, pelo caminho 
afora, / ardia-lhes o coração: / falava-lhes das 
Escrituras, / explicando a sua missão. 

 

5. Chegando, afinal, ao destino, / Jesus fez que 
ia passar, / mas eles demais insistiram: / “Vem, 
Senhor, vem conosco ficar!” / Sentado com eles 
à mesa, / deu graças e o pão repartiu; / dos 
dois foi tão grande a surpresa: / “Jesus Cristo, o 
Senhor, ressurgiu”. 

 
10 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR: Ó Deus, olhai com bondade o vosso 
povo e concedei aos que renovastes pelos 
vossos sacramentos a graça de chegar um 
dia à glória da ressurreição da carne. Por 
Cristo, nosso Senhor. 
AS:  Amem! 
 

 

 

IV - Ritos Finais 

 
11 – AVISOS DA COMUNIDADE 
 

(A cargo das Equipes de Liturgia)  
 

Visite o site da Diocese de Barreiras: 
www.diocesedebarreiras.org.br 
 

12 – BÊNÇÃO SOLENE 
 

PR: Deus, que, pela ressurreição do seu Fi-
lho único, vos deu a graça da redenção e 
vos adotou como filhas e filhas, vos conceda 
a alegria de sua bênção.  
AS:  Amem! 
 

PR: Aquele que, por sua morte, vos deu a 
eterna liberdade vos conceda, por sua 
graça, a herança eterna.  
AS:  Amem! 
 

PR: E, vivendo agora retamente, possais no 
céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já 
ressuscitastes no batismo. 
AS:  Amem! 
 

PR:  Abençoe-vos Duis todo-poderoso, Pai 

e Filho ✠ e Espírito Santo. 
AS:  Amem! 
 

PR: Levai a todos a alegria do Senhor res-
suscitado! Ide em paz, e o Senhor vos 
acompanhe!  
AS:  Graças a Deus! 
 

LOUVOR FINAL  Cantos e Orações nº 278 
 

1. Nossa vida é um louvor a Deus, / pelas 
suas maravilhas. / Todo dia se tornou do-
mingo! /  Toda vida vem de Deus! 
 

Ressurgiu Cristo Deus, / vamos cantar, 
aleluia!  (2x) 
 

2. Vida nova em todo o universo, / tudo se 
unificou. / Deus se reconciliou com os ho-
mens / em Jesus o Salvador!     
 

13 - REFLEXÃO 
 

"VEDE MINHAS MÃOS E MEUS PÉS: SOU EU MESMO" 
(Lc 24,39). 

 

 O terceiro domingo da Páscoa prossegue o 
aprofundamento da alegria da ressurreição. O 
episódio de hoje acontece no mesmo “primeiro 
dia” (Lc 24,1), o único dia da ressurreição, mas 
de tarde, como aconteceu domingo passado. 
 Os dois discípulos estão retornando a Jeru-
salém, e sala de cima (cf. Lc 22,12; Mc 14,15), 
encontram os Onze reunidos, contam para eles 
e para os outros “como reconheceram Jesus ao 
partir o pão” (cf. Lc 24,25). Eis que Jesus, de ma-
neira inesperada, se apresenta com a costu-
meira saudação pascal: “Paz esteja convosco”. 
 A presença do Ressuscitado enche-os de 
surpresa e incredulidade: eles não acreditam no 
que estão vendo e pensam que é um fantasma 
(Lc 24,37.39). 
 A ressurreição transformou, profundamente, 
a vida de Jesus; de modo que discípulos não o 
reconhecem senão com os olhos da fé. Jesus 
entrou definitivamente no mundo de Deus. 
 Parece que não tinham dado muito crédito à 
aparição a Simão Pedro (Lc 24,34) e ao teste-
munho dos discípulos de Emaús (Lc 24,35). Je-
sus fica admirado da reação e procura todos os 
meios para convencê-los: se deixa apalpar, por-
que vê-lo não é suficiente (Lc 24,39) e terminará 
jantando com eles para conduzi-los ao reconhe-
cimento e à alegria (Lc 24,39-41). 
 Ao narrar essas manifestações de Cristo, 
Lucas está respondendo às dificuldades de seus 
leitores, vindos do mundo grego. Na Grécia, 
existiam filosofias que ensinavam que a alma 
vive separada do corpo, depois da morte. Era 
importante afirmar que Jesus não era um “espí-
rito” (fantasma) imortal sem corpo. Ele tinha 
carne e osso. Até podia comer. 
 Não se trata somente de demonstrar a reali-
dade do corpo, mas também a identidade do 

ressuscitado com aquele que foi pregado na 
cruz. As feridas permanecem no corpo vitorioso. 
Insistindo nesses particulares (os furos), quer di-
zer a cruz se consuma na ressurreição. A res-
surreição é fruto da paixão e da cruz. 
 Para nós é uma consolação. De nossa 
morte, pode vir a vitória. De nossa doação, ale-
gria, a glória. Mesmo tendo pecado, podemos 
morrer, mas podemos reviver. 
 Como em Emaús, os discípulos passam da 
surpresa inicial à alegria, depois de superar as 
dúvidas e os medos. A incredulidade não nasce 
primeiro nos inimigos de Jesus, mas nos seus 
próprios amigos, nas suas testemunhas. A dú-
vida foi a primeira reação, mas depois eles se 
tornaram grandes anunciadores. Eles não sai-
riam da dúvida se Jesus mesmo não tivesse feito 
grandes esforços para dissipá-las, deixando-se 
tocar e comendo com eles. 
 Eles entenderam que não era um fantasma, 
mas era a mesma pessoa que tinha convivido 
com eles antes da morte. 
 Convencidos da ressurreição, Jesus retoma 
a catequese que tinha dado no ministério pú-
blico. Mostra o projeto de Deus que envolve o 
ministério público, a cruz, a ressurreição e anún-
cio dos discípulos. Existe uma identificação en-
tre a sua vida passada e presente. O plano de 
Deus é perfeito. Será necessário sempre ter o 
coração aberto. Não se trata tanto de ter as es-
crituras, mas poder lê-las e compreendê-las. Ter 
coração para experiência e para ler as escritu-
ras. É sempre questão de abertura de mente e 
de coração. Só o Espírito pode dar. Jesus fez 
tudo para convencer os discípulos: mostrou as 
mãos, o lado, conversou e comeu com eles. 
 “Nós estamos nos privando da certeza de 
termos Jesus à nossa disposição não encon-
trando tempo para estar e conversar com aque-
les que têm fé nele e que já fizeram algumas ex-
periências antes de nós e mais forte do que nós. 
Jesus veio conversar com os discípulos, para 
dar continuidade à conversa que os discípulos 
de Emáus tinham iniciado. Jesus veio dar conti-
nuidade ao que eles tinham começando. Sem os 
discípulos, nós podemos perder as explicações 
de Jesus” (De Bartolome). 
 Que surjam muitos discípulos para que a ex-
periência chegue aos homens e mulheres que 
vivem nos tempos de hoje. 

 
Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

_____________________________________ 
 

14 – LEITURAS DA SEMANA 
 

2ªf.: At 6,8-15; Sl 118; Jo 6,22-29;  3ªf.: At 7,51-
8,1a; Sl 30; Jo 6,30-35; 4ªf.: At 8,1b-8; Sl 65; Jo 
6,35-40; 5ªf.: At 8,26-40; Sl 65; Jo 6,44-51; 6ªf.: 
At 9,1-20; Sl 116; Jo 6,52-59; Sáb.: At 9,31-42; 
Sl 115; Jo 6,60-69. 
 

 

http://www.diocesedebarreiras.org.br/

