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LEITURAS  

1ª leitura: At 4,32-35 = Um só coração e uma só alma 
Salmo Responsorial: Sl 117 = Dai graças ao Senhor porque ele é bom 
2ª leitura: 1Jo 5,1-6 = Todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo 
Evangelho: Jo 20,19-31 = Oito dias depois, Jesus entrou 
 

Primeiro olhar 
A vitória da fé, descrita na 2ª leitura, é proclamada solenemente na profissão de fé de São Tomé e traduzida em gestos 
concretos no modo de viver das primeiras comunidades, fundamentadas na fé e no amor fraterno.  

ILUMINADOS PELA PALAVRA 
A vitória da fé, anunciada por João, na 2ª leitura, é proclamada solenemente por Tomé, na sua profissão 

de fé: "meu Senhor e meu Deus" (E). Em termos mais amplos, a vitória da fé aparece principalmente em quem, 
mesmo sem ver, entende que em Jesus Cristo o fim da vida tem um sentido e apresenta-se como um novo modo 
de viver. O crescimento na fé faz perceber a semente da vida nascente lá onde todos entendem ou percebem ou 
imaginam que se trata do fim. Tudo pode recomeçar a partir da fé.  
A fé vence o mundo  

Nossas reflexões da Vigília Pascal e do Domingo da Páscoa insistiam na busca da luz que, a semelhança 
do sol, vai surgindo e, pouco a pouco, vai clareando tudo até o esplendor da luminosidade, ao meio-dia. 
Clareando, iluminando o dia pouco a pouco. Assim é o processo e a dinâmica da fé: a compreensão daquilo que 
se crê vai clareando pouco a pouco. Não se compreende tudo de uma vez. É preciso sempre voltar ao fato, ao 
acontecido, fazer memória e se deixar iluminar pouco a pouco para perceber e, depois, compreender o Mistério 
divino. João, que leremos na 2ª leitura deste Tempo Pascal, é mestre neste clarear os fatos para iluminar as 
situações históricas da vida pessoal e social.  

Um modo de crescer fé à luz da Palavra deste Domingo, é compreender o significado de mundo, nos 
escritos de João. E, neste caso, uma das concepções de "mundo" refere-se à mentira que se opõe à verdade 
divina. João fala da impressão que o mundo, com suas estratégias, é mais forte que o bem e por isso triunfa; 
apresenta-se falsamente como vencedor. Com base a tal percepção, a fé tende a ser substituída por critérios 
mundanos, seja na vida pessoal como na vida da comunidade eclesial. É em tal contexto que João denuncia, de 
modo positivo, que a lógica do mundo foi derrotada pela fé: "E esta é a vitória que venceu o mundo: a nossa 
fé" (2L). Logo em seguida, João explica em que consiste a "nossa fé": em crer no vencedor do mundo, Jesus 
Cristo crucificado, que veio pela água (Espírito Santo) e pelo sangue (a vida divina). A nossa fé, portanto, tem 
sua fonte na Cruz e na Ressurreição de Jesus Cristo.  

Na Teologia de João, a Salvação da humanidade está estritamente ligada à contemplação do crucifixo; 
contemplar aquele que foi elevado e transpassado (Jo 19,37). A Cruz como trono de Deus, de Deus que é amor; a 
Cruz contemplada não só como expressão do amor divino, mas como fonte do amor para a humanidade. Isso 
faz compreender o fato de João unir fé e amor. Esta unidade entre fé e amor concretiza-se no amor fraterno, 
como relatado na 1ª leitura, pela partilha dos bens. Não existe fé sem amor; a fé em Deus só existe onde o amor 
fraterno é partilhado (1L). Sem isso, pastorais e atividades sociais não passariam de atividades ideológicas, 
como tantas ONGs. Ou seja, somente a fé em Jesus crucificado — tendo a Cruz como expressão máxima do 
amor divino — produz a capacidade de amar não só com palavras, mas com atitudes (1Jo 3,18). 
Nossa fé cristã  

O texto da 1ª leitura deixa claro que nossa fé cristã não se limita a um conceito abstrato de crer com a 
razão, por exemplo, ou de crer de modo sentimental. Fé e amor: a união destes dois aspectos se traduz em 
atitude. A fé cristã é o motivo da vida do discípulo e discípula de Jesus, o motivo pelo qual o discípulo e 
discípula agem (1L). É o que João quer que compreendamos quando ele diz, na conclusão do Evangelho: "mas 
estes foram escritos, para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e, para que crendo, tenhais a 

vida em seu nome" (E). Para João, portanto, crer é a fonte da vida, é a atitude fundamental na vida cristã. 
Aprender a crer e crescer na fé constitui o sentido da vida pessoal e o sentido da vida de uma comunidade 
eclesial. Mesmo sendo dom, é preciso aprender a ter fé. O caso de Tomé é ilustrativo, neste sentido (E). Ele 
representa todos os homens e mulheres com dificuldade para crer por não conseguir separar-se da Sexta-feira 
Santa. Conservam na mente os pregos que decretaram a morte de Jesus na Cruz e o deixam lá pendurado. O 
mesmo aconteceu com Maria Madalena: onde, de fato, buscar um morto, senão no cemitério? Tomé e Maria 



    
 
 

Madalena são exemplos daqueles que se apoiam na verdade humana e por isso, na busca de sentido para a vida, 
deparam-se com a realidade crua da morte como o fim de tudo.  

Tomé mostra-se distante e com dificuldade para penetrar no Mistério de Jesus. Fica do lado de fora, 
considerando os fatos e impossibilitando-se de perceber a realidade divina na Ressurreição de Jesus; por isso 
precisa tocar o lugar dos pregos para crer (E). É a pessoa que fundamenta sua fé unicamente na experiência 
humana. Tomé sabe que uma lançada no coração só pode resultar no fim da vida; na morte. O pedido de Jesus, 
diante da insistência de Tomé, consiste em crer apesar das evidências contrárias. Consiste em confiar mais em 
Deus que na experiência objetiva dos fatos. A fé, na verdade, sempre ultrapassa a experiência objetiva dos 
fatos.  
ILUMINADOS PELAS ORAÇÕES (eucologia da missa) 
Antífona de entrada: 1Pd 2,2  
Para este 2º Domingo, sugerimos escolher a primeira antífona proposta no Missal. Nesta antífona, Pedro 
apresenta a Páscoa de Jesus Cristo como fonte do alimento espiritual, ao qual os celebrantes são convidados a 
se aproximar com o mesmo desejo de uma criança faminta. Outro sentido desta antífona destaca aqueles que 
nasceram de novo, nas águas do Batismo, donde sua relação com a alimentação do leite aos recém-nascidos. 
Um terceiro simbolismo considera o leite como alimento que coloca no paladar dos celebrantes o sabor da vida 
nova oferecida por Deus na Ressurreição de Jesus.  
Antífona de comunhão - Jo 20,27  
Retoma a passagem do Evangelho deste Domingo em clara relação com a comunhão Eucarística, incentivando 
os comungantes a não parar nas aparências do pão e do vinho, mas a crer na presença Eucarística de Jesus 
Cristo. É interessante perceber também que Jesus não dedica uma aparição isolada a Tomé, mas aparece a 
Tomé no meio da comunidade reunida, como acontece na celebração da Eucaristia. É na fé que a comunidade 
reunida celebra e encontra-se com Jesus ressuscitado.  
Proclamar a Oração eucarística III, com o Prefácio Pascal I Tema: “O Mistério Pascal”  
CONTEXTO CELEBRATIVO 
É uma proposta celebrativa que provoca os celebrantes a refletir sobre a fé com duas propostas: a fé enquanto 
atitude concreta que promove o amor fraterno e, a fé como necessidade de não parar nas evidências dos fatos.  
Lembramos que neste 2º Domingo da Páscoa celebra-se o “Domingo da Divina Misericórdia”.  
VAMOS CANTAR A CELEBRAÇÃO  
As canções sugeridas têm a finalidade de facilitar o repertório da celebração. Normalmente, propomos cinco canções. 
Caso, nenhuma seja conhecida, a poesia da letra poderá orientar na escolha de outra canção. Os números entre 
parêntesis indicam o número da canção, na lista após comentário. 

ILUMINADOS PELAS CANÇÕES 
No contexto celebrativo deste 2º Domingo da Páscoa, a Igreja canta a alegria da vitória da fé na 

Ressurreição de Jesus Cristo, sentindo-se plenamente participante deste triunfo da vida. Por isso, sugerimos 
iniciar a celebração anunciando a Ressurreição de Jesus como sol que ilumina e dá sentido à vida (entrada).  

Uma vez que a vitória da fé sobre o mundo tem sua grande expressão na prática dos Mandamentos (2L), 
entende-se que este amor concretiza-se em relacionamentos fraternos, como proposto na 1ª leitura. Disto, a 
sugestão de cantar a preparação e apresentação das oferendas iluminando-se na fraternidade partilhada (ofertas 
[4]). Um modo de cultivar a fé é ouvindo e alimentando-se com a Palavra e com a Eucaristia. É pela Eucaristia 
que nós nos unimos à Ressurreição de Jesus, na qual ele nos alimenta com a sua própria vida e pela qual 
permanecemos unidos a ele (comunhão [1]).  

Para acompanhar a dissolvência da assembléia, o ministério da música poderá cantar a força da vitória 
da fé na e pela Ressurreição de Jesus na vida cotidiana de cada celebrante (envio [5]).  
Entrada:  
1 – “Cristo ressuscitou, aleluia” (SAL 19) (CO 305) 
2 – “Por sua morte, a morte viu o fim” (SAL 73) (CO 311) 
3 – “O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia” (SAL 903) (CO 295) 
4 – “Eu creio em ti, Senhor” (SAL 1138)  
5 – “Na verdade o Cristo ressuscitou” (SAL 1149) (CD Liturgia XVI – fx 1) 
Aclamação ao Evangelho:  
1 – “Aleluia! Alegria, minha gente” (SAL 909) (HL  fasc. 2, p. 107) 
2 – “Aleluia! O nosso Cordeiro Pascal” (SAL 910) (CO 297) 



    
 
 

3 – “Cristo venceu, aleluia!” (SAL 911) (CO 275) 
4 – “Que alegria, Cristo ressurgiu” (SAL 581) (CO 286) 
5 – “Aleluia! Nossa Páscoa é Jesus Cristo” (CD “Liturgia XV – Páscoa Ano C”; faixa 3) 
Ofertas:  
1 – “Bendito sejas, rei da glória” (SAL 887) (HL, fasc. 2, p. 122)  
2 – “Em procissão vão o pão e o vinho” (SAL 254) (CO 287) 
3 – “Ofertamos ao Senhor um mundo novo” (SAL 269) (CO 723) 
4 – “E todos repartiam o pão” (SAL 983) (CO 140) 
5 – “Os cristãos tinham tudo em comum” (SAL 1139) (CO 143) 
Comunhão:  
1 – “O pão da vida, a comunhão” (SAL 852) (CO 144)  
2 – “Antes da morte e ressurreição do Senhor” (SAL 288) (CO 288) 
3 – “Na mesa sagrada se faz unidade” (SAL 303) (CO 398) 
4 – “A mesa tão grande e vazia” (SAL 892) (CO 768) 
5 – “Ó morte onde está tua” (SAL 919) (CO 314) (CD “Liturgia XV – Páscoa Ano C”; faixa 5) 
Envio:  
1 - “Nossa vida é um louvor” (SAL 896) (CO 278) 
2 – “Nossa alegria é saber que um dia” (SAL 483) 
3 – “Pela alegria que reina em toda parte” (SAL 897) (CO 284) 
4 – “Ressuscitou! Toda Igreja proclama” (SAL 898) (CO 289) 
5 – “Aleluia, aleluia! Hoje a morte foi vencida” (SAL 899) (CO 300) 
O QUE VALORIZAR NA CELEBRAÇÃO 
Espaço simbólico: o espaço celebrativo tem a mesma tonalidade da alegria pascal do Domingo passado. No 
espaço simbólico, destaca-se o Círio Pascal, que estará aceso desde o início da celebração, as flores, folhagens 
e, especialmente as velas simbolizando a luz da fé recebida no Batismo. Para as velas, sugerimos a composição 
da foto, colocada próxima do Círio Pascal ou inserindo o Círio Pascal no meio da composição. As pedras 
significam a sepultura aberta (fé na Ressurreição) e as velas significam que a fé de cada batizado acende-se no 
Círio Pascal. Estas velas podem ser acesas, por exemplo, antes da profissão de fé.  

 
Frase celebrativa: a frase central e reveladora da 2ª leitura como palavra para ficar falando aos olhos dos 
celebrantes durante toda a celebração.  
Frase celebrativa O vencedor do mundo é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus! 
Equipe de acolhida: acolher os celebrantes anunciando a força vencedora da fé em todas as circunstâncias da 
vida.  
Frase de acolhida Bem-vindo(a)! A fé vence o mundo!  
Ambientação e pensamento inicial: a primeira iluminação da celebração deste Domingo vem da 2ª leitura, 
traduzida na profissão de fé de São Tomé.  
Pensamento inicial 



    
 
 
São João, na 2ª leitura, diz que o vencedor do mundo é aquele que professa a fé em Jesus Cristo como Deus e Senhor. 
É isso que fez Tomé, depois de duvidar da Ressurreição de Jesus Cristo, adorando o Ressuscitado e dizendo: “meu 
Senhor e meu Deus!”  
Ritos iniciais 
Motivação ritual  
Introduzir os celebrantes propondo a importância de iluminar o cotidiano e a história da vida pessoal com a luz da fé 
como modo de cultivar a fé em nossas vidas.  
Orientação ritual 
O ato penitencial inspira-se em cada uma das leituras, reconhecendo a falta do cultivo da fé. As intercessões poderão 
ser feitas por ministros diferentes. A súplica da assembléia poderá ser cantada com uma melodia simples e conhecida 
por toda a assembléia celebrante.  

Antífona de entrada 
Exultai com a alegria da vossa vocação dando graças a Deus, que vos chamou ao seu Reino, aleluia! Ou  
Como crianças recém-nascidas, desejai o puro leite espiritual para crescerdes na Salvação. Aleluia!  
Modelo para acolhida presidencial 
A luz da fé, que vence o mundo professando que Jesus Cristo é o Filho de Deus ressuscitado, esteja convosco.  
T – Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 
Modelo de monição inicial 
Assim como o sol vai clareando o dia pouco a pouco, assim pouco a pouco a fé ilumina a compreensão da Ressurreição 
de Jesus. A fé é dinâmica. Nasce como uma semente e, à medida que iluminamos a vida com a sua luz, cresce e produz 
frutos.  
Neste Domingo dedicado à Misericórdia Divina, peçamos perdão de nossas faltas para celebrarmos dignamente esta 
santa Eucaristia. (breve pausa silenciosa) 
Modelo para o ato penitencial 
Reconhecemos, Senhor, que nem sempre cultivamos a fé em nossas vidas, por isso encontramos dificuldade para 
vivermos a partilha fraterna. T – Senhor, tende misericórdia de nós! 
Pedimos perdão, ó Cristo, porque não cultivando a fé em nossas vidas deixamos de viver como filhos e filhas do Pai 
celeste. T – Cristo, tende misericórdia de nós! 
Suplicamos perdão, Senhor, porque deixamos de cultivar a fé ignorando a celebração do vosso perdão no Sacramento 
da Penitência. T – Senhor, tende misericórdia de nós! 
P – Deus compassivo, derramai uma vez mais vosso perdão misericordioso sobre nós, vossos filhos e filhas, para que 
possamos nos alegrar com o dom da vida eterna. T – Amém!  
Modelo de motivação para o rito do glória 
Porque somos vencedores do mundo, crendo que Jesus é o Filho de Deus, cantemos a glória divina.  
Oração do dia:Oremos 
Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que 
nos destes e fazei que compreendemos melhor o Batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida, e o sangue 
que nos redimiu. PNSJC T – Amém! 

Liturgia da Palavra 
Motivação ritual  

A fé nasce da contemplação do amor divino, manifestado na Cruz e na Ressurreição de Jesus Cristo, e se expressa na 
vida diária pela partilha fraterna.  
Orientação ritual 
Antes da Profissão de fé, o padre poderá concluir sua homilia convidando algumas pessoas para acender as velas que 
compõem o espaço simbólico, explicando que a nossa fé acende-se e ilumina-se na Cruz e na Ressurreição de Jesus, 
simbolizada no Círio Pascal.  
A oração dos fiéis inspira-se no “Domingo da Divina Misericórdia”, por isso cada intenção é feita em nome da 
misericórdia divina. Da mesma forma, o refrão responsorial de cada prece contempla uma menção à misericórdia divina.  

Proposta para a homilia 
Objetivo: propor uma reflexão sobre a vitória da fé, iluminando-se na 2ª leitura com a finalidade de esclarecer o conteúdo 
da fé na Ressurreição de Jesus e a profissão de fé, feita por São Tomé, reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus.  
Dinâmica: para dinamizar a proposta de homilia, projetar as seguintes imagens: (1) ilustração Bíblica da aparição de 
Jesus a São Tomé; (2) foto de sol nascente brilhante; (3) foto de pessoas em atitude de partilha fraterna. 
Modelo de motivação para a Profissão de fé 
Porque recebemos de Jesus a bem-aventurança de crer mesmo sem ver, professemos com alegria nossa fé, dizendo: 
Creio em Deus... 

Oração dos fiéis: Vós sois bom, Senhor, e eterna é a vossa misericórdia!  
P - Neste Domingo dedicado à Misericórdia Divina, apresentemos ao Senhor as alegrias e as dificuldades de 

todas as pessoas, de tantas famílias e de muitos povos, que aspiram por um tempo de paz.  

 



    
 
 

Colocamos diante de vossa misericórdia divina os cristãos que vivem a fé sem compromisso com a 
transformação social, para que reconheçam que fé e amor concretizam-se na partilha do pão com os mais 
necessitados.  
T – Vós sois bom, Senhor, e eterna é a vossa misericórdia! 

Imploramos a vossa misericórdia divina pelos cristãos que vivem a fé de modo vacilante, para que 
contemplando a Cruz de vosso Filho sejam iluminados pelo vosso amor misericordioso.   
T – Vós sois bom, Senhor, e eterna é a vossa misericórdia! 

Em vossa infinita misericórdia, amparai a nossa Igreja e fortalecei-a em seu testemunho evangelizador, 
testemunhando que Jesus é o Filho de Deus e o Senhor da história.  
 T – Vós sois bom, Senhor, e eterna é a vossa misericórdia! 
Pela vossa divina misericórdia, dirigi vosso olhar a todos nós, que recebemos no Batismo o sopro restaurador 
do Espírito Santo, concedendo-nos a graça para crescer na fé e na prática do perdão.  
T – Vós sois bom, Senhor, e eterna é a vossa misericórdia! 

Rezemos pela nossa comunidade, para que tocados pela vossa misericórdia divina, saibamos viver 
concretamente a fé pela partilha da vida no amor fraterno.  
T – Vós sois bom, Senhor, e eterna é a vossa misericórdia! 

P – Deus de infinita misericórdia, acolhei nossas preces e concedei-nos a graça de cultivar a fé em nossas 

vidas para vencermos o mundo juntamente com vosso Filho Jesus, que convosco vive e reina pelos séculos dos 

séculos. T – Amém!  
Liturgia Sacramental 
Motivação ritual  

A fé que nasce na contemplação da Cruz de Jesus Cristo (2L) encontra sua realidade concreta na fraternidade que 
partilha a vida para o bem de todos (1L).  
Pessoas que se dedicam a iluminar e a cultivar a fé dentro da comunidade, como catequistas, e aqueles que se dedicam 
a promover a partilha fraterna na comunidade, podem ser convidados para levar os dons em nome da assembléia 
celebrante.  

Procissão das ofertas: quem se dispõe a viver a fé de modo concreto e coerente, tornando-a concreta na 
partilha fraterna, é bem vindo e bem vinda na procissão das oferendas desta Eucaristia.  
Orate fratres 
Orai, irmãos e irmãs, para que o cultivo da fé, concretizada pela partilha fraterna, torne nossas oferendas aceitas por 
Deus Pai todo-poderoso. T – Receba o Senhor por tuas mãos 
Oração sobre as oferendas 
Acolhei, ó Deus, o sacrifício de vosso povo (e dos que renasceram nesta Páscoa), para que, renovados pela profissão de fé e 
pelo Batismo, consigamos a eterna felicidade. PCNS. T – Amém!  
Modelo de monição para a Oração Eucarística 
Que nossa adoração a Jesus Eucarístico seja expressão viva de nossa fé na Ressurreição do Senhor.  
Preparação para a comunhão 
Motivação ritual  

Contemplado a Cruz de Jesus entende-se o grande amor divino pela humanidade e, ao mesmo tempo, a provocação 
para que a fé transforme-se em obras concretas, na fraternidade.  

Convite para o Pai nosso 
Contemplando o amor divino na Cruz de Jesus Cristo, como irmãos e irmãs rezemos juntos: Pai nosso...  
Proposta de saudação da paz 
O cultivo da fé produz a fraternidade e a paz que partilhamos entre nós saudando-nos uns aos outros.  
Proposta de convite para a comunhão 
Bem-aventurados os que creem sem ver! Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.  
Antífona de comunhão 
Estende a tua mão, toca o lugar dos cravos, e não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia! 
Oração depois da comunhão 
Concedei, ó Deus onipotente, que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos. PCNS. T – Amém!  

Ritos finais 
Motivação ritual  

Tomé representa a fé racional, daqueles que acreditam nos fatos e nas provas. A fé cristã ultrapassa tais evidencias e se 
coloca diante do mistério divino com amor.  
O compromisso concreto poderá ser proposto pelo padre. Se na comunidade existe uma escola de fé, um representante 
da mesma poderá propor o compromisso concreto.  
Segue uma oração de bênção inspirada na Liturgia da Palavra destacando: a misericórdia divina (SR), a fé e a alegria 
(E) a esperança viva (2L) e a partilha da vida fraterna (1L). 



    
 
 
Compromisso concreto: a proposta de convidar os celebrantes a se disporem a cultivar a fé para se tornar um 
vencedor do mundo, isto é, alguém comprometido com o projeto divino, proposto no Evangelho. Na celebração deste 
2DTP-B, o compromisso se concretiza em ser misericordioso como Deus é misericordioso, em se dedicar à partilha 
fraterna do pão e perdoar quem ofende, como sugerido no Evangelho.  
Bênção e despedida:  
P – O Senhor esteja convosco T – Ele está no meio de nós! 
P – Deus que mostrou sua misericórdia aos nossos olhos, aumente em vós a fé e vos faça viver com uma esperança 
viva, para que possais partilhar a alegria da vida plena e do pão repartido com os necessitados. Por Cristo, nosso 
Senhor.T – Amém! 
P – Abençoe-vos o Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. T – Amém! 

A despedida da assembléia poderá ser feita com o envio: 
Vitoriosos na fé, semeiam a alegria de amar. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe!  

LITURGIA DA PALAVRA (leituras) 
Atenção 
No quadro abaixo estamos propondo uma monição geral da Liturgia da Palavra, que poderá ser feita pelo sacerdote ou 
pelo comentarista. Esta monição elimina as motivações de cada uma das leituras.  

 

A vitória da fé, descrita na 2ª leitura, é proclamada solenemente na profissão de fé de São Tomé e traduzida em 

gestos concretos na vivência das primeiras comunidades, fundamentadas na fé e no amor fraterno.  

Primeira leitura: At 4,32-35 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 
 
A multidão dos fiéis era um só coração e uma só 
alma.  
Ninguém considerava como próprias as coisas que 
possuía, 
mas tudo entre eles era posto em comum. 
Com grandes sinais de poder 
os apóstolos davam testemunho 
da ressurreição do Senhor Jesus. 
E os fiéis eram estimados por todos. 
Entre eles ninguém passava necessidade,  
pois aqueles que possuíam terras ou casas  
vendiam-nas, levavam o dinheiro, 
e o colocavam aos pés  dos apóstolos. 
Depois era  distribuído  
conforme a necessidade de cada um 
 
Palavra do Senhor 
Graças a Deus! 
 
Salmo Responsorial – Sl 118 

Dai graças ao Senhor porque Ele é bom; 

eterna é a sua misericórdia, aleluia! 

 
A casa de Israel agora o diga,  
“Eterna é a sua misericórdia!” 
A casa de Aarão agora o diga: 
"Eterna é a sua misericórdia!" 
Os que temem o Senhor agora o digam: 
"Eterna é a sua misericórdia!" 
 
Dai graças ao Senhor porque Ele é bom; 

eterna é a sua misericórdia, aleluia! 

 

A mão direita do Senhor fez maravilhas,  
a mão direita do Senhor me levantou,  
a mão direita do Senhor fez maravilhas 
Não morrerei, mas ao contrário, viverei 
para cantar as grandes obras do Senhor! 
O Senhor severamente me provou,  
mas não me abandonou às mãos da morte.  
 
Dai graças ao Senhor porque Ele é bom; 

eterna é a sua misericórdia, aleluia! 

 
A pedra que os pedreiros rejeitaram  
tornou-se agora a pedra angular". 
Pelo Senhor é que foi feito tudo isso:  
Que maravilhas ele fez a nossos olhos! 
Este é o dia que o Senhor fez para nós, 
alegremo-nos e nele exultemos. 
 
Dai graças ao Senhor porque Ele é bom; 

eterna é a sua misericórdia, aleluia! 

 
Segunda leitura: 1Jo 5,1-6 

Leitura da Primeira Carta de São João 
 
Caríssimos: 
Todo o que crêˆ que  Jesus é o Cristo, 
nasceu de Deus, 
e quem ama aquele que gerou alguém, 
amará também aquele que dele nasceu. 
Podemos saber que amamos os filhos de Deus, 
quando amamos a Deus 
e guardamos os seus mandamentos. 
Pois isto é amar a Deus: 
observar os seus mandamentos. 
E os seus mandamentos não são pesados, 
pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. 



    
 
 

E esta é a vitória que venceu o mundo: 
nossa fé.  
Quem é o vencedor do mundo 
senão aquele que crê 
que Jesus é o Filho de Deus?  
Este é o que veio pela água e pelo sangue: 
Jesus Cristo. 
(Não veio somente com a água,  
mas com a água e com o sangue.) 
E o Espírito é que dá testemunho, 
porque o Espírito é a Verdade. 
 
Palavra do Senhor 
Graças a Deus! 
 
Aclamação ao Evangelho – Jo 20,29 

Aleluia, Aleluia, Aleluia 

Acreditaste, Tomé, porque me viste. 
Felizes os que creram sem ter visto. 
 
Evangelho: Jo 20,19-31 

 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, 
segundo São João. 
 
Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, 
estando fechadas, por medo dos judeus, 
as portas do lugar onde os discípulos se 
encontravam, 
Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: 
"A paz esteja convosco". 
Depois dessas palavras, 
mostrou-lhes as mãos e o lado. 
Então os discípulos se alegraram 
por verem o Senhor. 
Novamente, Jesus disse: 
 A paz esteja convosco. 
Como o Pai me enviou, também. eu vos envio". 
E depois de ter dito isso, 
soprou sobre eles e disse: 

'Recebei o Espírito Santo. 
A quem perdoardes os pecados, 
eles lhes serão perdoados; 
a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos". 
Tomé, chamado Dídimo, 
que era um dos doze, não estava com eles quando 
Jesus veio. 
Os outros discípulos contaram-lhe depois: 
"Vimos o Senhor!" 
Mas Tomé disse-lhes: 
'Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, 
se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos 
e não puser a mão no seu lado, não acreditarei". 
Oito dias depois, encontravam-se os discípulos 
novamente reunidos em casa, e Tomé esta com eles. 
Estando fechadas as portas, Jesus entrou, 
pôs-se no meio deles e disse: 
'A paz esteja convosco". 
Depois disse a Tomé: 
"Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. 
Estende a tua mão e coloca-a no meu lado 
E não sejas incrédulo, mas fiel". 
Tomé respondeu: 
"Meu Senhor e meu Deus!" 
Jesus lhe disse: 
"Acreditaste, porque me viste? 
Bem-aventurados os que creram sem terem visto!" 
Jesus realizou muitos outros sinais 
diante dos discípulos, 
que não estão escritos neste livro. 
Mas estes foram escritos para que acrediteis 
que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, 
e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. 
 
Palavra da Salvação 
Glória a vós, Senhor!  
 

 

 

 

 

 
 



    
 
 

2222oooo    Domingo da Páscoa Domingo da Páscoa Domingo da Páscoa Domingo da Páscoa ––––    BBBB        8 de abril de 2018 8 de abril de 2018 8 de abril de 2018 8 de abril de 2018     
REFLEXÃO CELEBRATIVA (proposta de homilia) 
 
1 – A vitória da fé na vida cristã  
A tradição litúrgica da Igreja propõe para o 2º Domingo da Páscoa, que celebramos hoje, a necessidade da fé 
como condição para aceitar a Ressurreição de Jesus. Uma condição imprescindível para ser discípulo e 
discípula de Jesus. Por isso, a Palavra que ouvimos convida-nos a refletir sobre a vitória da fé, anunciada por 
João, na 2ª leitura, e resumida por São Tomé, na sua conhecida profissão de fé: "meu Senhor e meu Deus!" A 
vitória da fé aparece principalmente em quem, mesmo sem ver, entende que em Jesus Cristo o fim da vida tem 
um sentido e se apresenta como o início de um novo modo de viver. A maturidade da fé, expressão da vitória da 
fé, é capaz de perceber a semente de uma nova vida lá onde todos entendem, ou percebem, ou imaginam, que se 
trata do fim. A fé na Ressurreição nos diz que a morte não é o fim; é o início de uma vida nova.  
 
2 - A fé vai se clareando aos poucos  
Nossas reflexões da Vigília Pascal e do Domingo da Páscoa insistiam na busca da luz que, a semelhança do sol, 
vai surgindo e brilhando pouco a pouco até o esplendor da luminosidade, ao meio-dia. Assim como o dia vai se 
clareando aos poucos, assim acontece com a dinâmica da fé: as coisas vão se clareando pouco a pouco. Não se 
compreende tudo de uma vez. É preciso sempre voltar à Ressurreição de Jesus e se deixar iluminar sempre mais 
para perceber e, depois, compreender o Mistério divino. João, que leremos na 2ª leitura deste Tempo Pascal, é 
mestre neste clarear os fatos para iluminar as situações da vida pessoal e da história, na qual estamos 
envolvidos. Na 2ª leitura, João diz que a fé vence o mundo. O que significa isso?  
 
3 – A vitória da fé e o mundo  
João é muito claro ao dizer que a nossa fé é a vitória sobre o mundo. Dizem os estudiosos que a palavra 
“mundo”, nos escritos de São João, significa: a mentira, as armadilhas, as atrações... tudo aquilo, enfim, que 
pode enganar-nos e desviar-nos da verdade divina. João continua dizendo que o vencedor do mundo é aquele 
crê que Jesus é o Filho de Deus. É a mesma conclusão, a qual chega Tomé, depois do encontro com Jesus 
ressuscitado, quando diz: “meu Senhor e meu Deus!” É preciso destacar que a fé cristã não é um sentimento 
abstrato; ela se concretiza em viver como filhos e filhas de Deus. E para isso, diz João, na 2ª leitura, uma coisa 
é necessária: viver no amor, guardando os Mandamentos. Quando vivemos no amor, a fé vai clareando pouco a 
pouco nossa vida, assim como o sol clareia pouco a pouco um novo dia. Fé e amor constituem, portanto, o 
sentido da vida cristã. A fé sempre promove o amor e este amor se manifesta na fraternidade, como descrito na 
1ª leitura. Uma fé sem obras é morta, diz São Tiago. Por isso, não basta crer com o sentimento, é preciso crer e 
produzir frutos pelo amor fraterno. É nesta dinâmica de fé e de produzir frutos no amor que tornamos 
misericordiosos como Deus é misericordioso. Amém!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 
 

Primeira leitura: At 4,32-35 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 
 
A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma.  
Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, 
mas tudo entre eles era posto em comum. 
Com grandes sinais de poder 
os apóstolos davam testemunho 
da ressurreição do Senhor Jesus. 
E os fiéis eram estimados por todos. 
Entre eles ninguém passava necessidade,  
pois aqueles que possuíam terras ou casas  
vendiam-nas, levavam o dinheiro, 
e o colocavam aos pés  dos apóstolos. 
Depois era  distribuído  
conforme a necessidade de cada um 
 
Palavra do Senhor 
Graças a Deus! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 
 

 

Segunda leitura: 1Jo 5,1-6 

Leitura da Primeira Carta de São João 
 
Caríssimos: 
Todo o que crêˆ que  Jesus é o Cristo, 
nasceu de Deus, 
e quem ama aquele que gerou alguém, 
amará também aquele que dele nasceu. 
Podemos saber que amamos os filhos de Deus, 
quando amamos a Deus 
e guardamos os seus mandamentos. 
Pois isto é amar a Deus: 
observar os seus mandamentos. 
E os seus mandamentos não são pesados, 
pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. 
E esta é a vitória que venceu o mundo: 
nossa fé.  
Quem é o vencedor do mundo 
senão aquele que crê 
que Jesus é o Filho de Deus?  
Este é o que veio pela água e pelo sangue: 
Jesus Cristo. 
(Não veio somente com a água,  
mas com a água e com o sangue.) 
E o Espírito é que dá testemunho, 
porque o Espírito é a Verdade. 
 
Palavra do Senhor 
Graças a Deus! 
 
 
 


