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LEITURAS  

1ª leitura: At 10,34a.37-43 = Comemos e bebemos com Ele depois que ressuscitou 
Salmo Responsorial: Sl 117 = Este é o dia que o Senhor fez para nós 
2ª leitura: Cl 3,1-4 = Esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo 
(2a leitura [opcional]: 1Cor 5,6b-8 = Lançai fora o fermento velho  
Evangelho: Jo 20,1-9 = Ele devia ressuscitar dos mortos 
(missas vespertinas - opcional) Lc 24,13-35 = Reconheceram Jesus ao partir do pão 
 

Primeiro olhar 
A Páscoa é a festa cristã por excelência porque tudo, na vida cristã, tem início com a Páscoa de Jesus Cristo. Graças a 
Páscoa de Jesus Cristo toda a humanidade e toda a terra são iluminadas com a luz da vida nova, que resplandece na 
Ressurreição de Jesus,  

ILUMINADOS PELA PALAVRA 
Na tradição Bíblica, a Páscoa é a mãe de todas as festas, é a festa que dá sentido a todas as celebrações 

litúrgicas da Igreja. É também a celebração que abre a porta do futuro para todos os homens e mulheres e para a 
caminhada da História que se constrói no cotidiano de nossas atividades. A Páscoa é a festa que liberta a 
humanidade de suas limitações angustiantes e coloca a mesma humanidade em condições para buscar os 
horizontes propostos por Deus. A Páscoa é a novidade de Deus nos desafios diários que o homem e a mulher 
enfrentam em seu debate contra a morte.  

De fato, as leituras da Vigília Pascal e desta Missa da Páscoa narram uma História de libertação. 
Libertação do caos primordial, da tirania dos poderosos, dos medos de todo tipo de escravidão... libertação 
especialmente do inimigo por excelência, a morte, que testemunha a origem da degeneração e da falência da 
vida plena. Ora, na Páscoa de Jesus, a morte é derrotada e a vida é recriada em todo seu esplendor.  
Jesus e a plenitude humana  

A 1ª leitura resume a obra divina realizada em Jesus Cristo e por Jesus Cristo. O discurso de Pedro 
apresenta a obra de Jesus como um processo de libertação. Jesus faz sua passagem pela terra (Páscoa) fazendo o 
bem. Fazer o bem é libertar da escravidão do pecado, do mal que impede ao homem e à mulher viver de modo 
pleno. A Páscoa, assim, é a passagem divina libertadora, na pessoa de Jesus Cristo, que liberta aqueles que 
estavam ou que vivem dominados pelo demônio (1L).  

Os estudiosos chamam atenção que o verbo utilizado por Lucas, na narrativa dos Atos dos Apóstolos — 
“dominados” — que tem o sentido de "submetidos, subjugados", é o mesmo verbo usado no livro do êxodo 
para descrever a situação do povo "dominado" (escravizado) pelo poder político do Egito (Ex 1,13). O poder do 
mal que escraviza, que domina, que submete a vida humana ao sofrimento de toda espécie: físico, psíquico e 
espiritual. A Páscoa contesta esta lógica dominadora da maldade que domina e subjuga (coloca um jugo, um 
peso) na pessoa pela escravidão do mal e da maldade. Contesta esta lógica pela libertação do mal e da maldade 
de todo tipo e de toda espécie presente na Ressurreição de Jesus. 

Pedro, em seu discurso (1L), expressa toda a maravilha da obra pascal — obra libertadora, entende-se — 
realizada por Jesus Cristo em sua Paixão, Morte e Ressurreição; em seu Mistério Pascal. Por obra maravilhosa, 
Pedro entende a libertação do domínio da escravidão imposta pelo demônio, subjugando a vida humana no 
pecado. Isso significa que a Salvação pascal, oferecida por Deus, não se limita ao exterior, à libertação de uma 
situação histórica, como fora aquela dos hebreus, mas é uma libertação total, que atinge a integridade humana e 
todo o universo.  

Libertação que, como dito, passa pelo corpo, pela psique, pelo espiritual e pelo relacional. A Páscoa 
constrói relações de fraternidade. As libertações externas (sociais e relacionais) não acontecem se não houver 
libertação interior, pois é do interior que tudo nasce, como ensina Jesus (Mc 7,21). A libertação pascal é uma 
libertação holística, se assim podemos dizer, que atinge a totalidade da vida humana e do próprio corpo 
humano, como comprovam os milagres realizados por Jesus.  
Libertação e os medos do homem e da mulher  

Como na reflexão anterior, da Vigília Pascal, também na Missa da Páscoa, o Evangelho apresenta o 
encontro com o túmulo vazio, na condição de quem vai ao encontro de algo. O Evangelho da Vigília Pascal 
falava de caminhar até o túmulo (Mc 16,2). O Evangelho deste Domingo Pascal fala de corrida, porque um 



    
 
 

"Evangelho", uma "Boa Notícia" anunciava a Ressurreição de Jesus (E). Disto uma questão: ir ao encontro da 
Ressurreição para quê?  

O primeiro motivo é o mais óbvio: ir ao encontro da Ressurreição porque a Ressurreição é a vitória e a 
comprovação evidente que a missão de Jesus não foi uma falência. O segundo e os demais motivos vão 
aparecendo a longo prazo, no emaranhado da história que a humanidade vai escrevendo. E, neste aspecto, cada 
fiel é chamado a testemunhar e a continuar anunciando com sua vida o Evangelho da Ressurreição. É o que diz 
Paulo, nas duas propostas que a Liturgia faz de 2ª leitura. Trata-se de um anúncio que exige esforço (2L - Cl) e 
exige mudança de mentalidade (2L – 1Cor).  

Com estes dois aspectos, entende-se bem que a Páscoa, enquanto anuncio de libertação, não se limita à 
oralidade das pregações ou de literatura religiosa. Mas é um empenho, um esforço (2L - Cl) para ressuscitar a 
vida onde esta demonstra sintomas de morte. A Páscoa liberta a sociedade, no empenho dos discípulos e 
discípulas de Jesus, da escravidão imposta por todo tipo de poder humano. E neste sentido, a proposta do agir 
pascal concreto — igual a Jesus que passa fazendo o bem (1L) — consiste em agir com a energia Pascal, para 
que a libertação da Ressurreição ecoe seu canto pascal nas periferias da vida, onde escravidões provocam 
doenças, violências e morte. A Páscoa é compreendida como a continuidade do caminho de Jesus na vida do 
discípulo e da discípula que, como o Ressuscitado, vive sua passagem por esta terra fazendo o bem e libertando. 
Aleluia!  
ILUMINADOS PELAS ORAÇÕES (eucologia da missa) 
Antífona de entrada - Sl 138,18.5-6  
A Liturgia inicia-se descrevendo a alegria do coração de Jesus, reconhecendo o amor do Pai na sua 
Ressurreição dos mortos. Depois desta constatação, que a Ressurreição é a obra por excelência do amor divino 
em favor de Jesus, a Liturgia empresta as palavras do Sl 138 para mostrar o reconhecimento e a felicidade de 
Jesus Cristo ressuscitado. Reconhecimento de Filho agradecido porque Deus pousou sua mão regeneradora da 
vida plena na vida de Jesus, ressuscitando-o da morte, para a vida em plenitude.  
Antífona de comunhão - 1Cor 5.7-8  
É a mesma antífona da Vigília pascal, uma das mais antigas antífonas pascais proclamadas nas celebrações da 
Páscoa da Igreja. Proclama a presença de Jesus Cristo na celebração Eucarística e, mais concretamente, alerta 
os celebrantes que ao comungar a Eucaristia, estão comungando e participando da Páscoa de Jesus Cristo. 
Comunga-se sua Páscoa, sua passagem pela morte e a força da sua Ressurreição. O pão com fermento é 
símbolo do antigo, do velho, que fica mofo e endurece; o pão ázimo é sacramento do novo, da retidão e da 
verdade, daquilo que é destinado ao eterno, à incorruptibilidade. Esta é a nossa Páscoa, na qual nos 
alimentamos com o Pão Eucarístico, Pão da incorruptibilidade.   
Proclamar a Oração Eucarística I com o Prefácio próprio para essa celebração Tema: “O Mistério Pascal”.  
CONTEXTO CELEBRATIVO 
A Páscoa não se limita a uma celebração. Mais que isso, insiste na atividade de caminhar, de correr para buscar 
a Ressurreição de Jesus. Corrida para um endereço concreto, o túmulo vazio, de onde se parte para evangelizar 
com a palavra e com atitudes libertadoras. A Páscoa de Jesus é o projeto para que cada discípulo e discípula 
passe (faça sua Páscoa) por este mundo, a exemplo do Ressuscitado, fazendo o bem.  
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 
Compreende-se facilmente que o sentimento que toma conta desta celebração é de imensa alegria 

espiritual. Alegria que se expressa de modo particular pelas canções, especialmente no modo como cantar a 
Liturgia do Domingo Pascal. Por isso, não somente escolher canções festivamente alegres, mas executá-las com 
a arte envolvente da alegria que a música pode proporcionar.  

Sugerimos iniciar a celebração cantando a antífona de entrada em tom gregoriano ou com a melodia 
canção sugerida no repertório (entrada [1]). Caso seja acolhida nossa proposta da antífona em tom gregoriano, 
depois de o salmista cantar a antífona de entrada, a assembléia canta uma canção para acompanhar a procissão 
de ingresso (entrada). O mesmo anúncio pascal, cantado na procissão inicial poderá ser repetido na procissão da 
apresentação das oferendas (ofertas) e na procissão que conduz os celebrantes para a Mesa Eucarística (comunhão).  



    
 
 

Enquanto os celebrantes deixam a igreja, o grupo de cantos poderá cantar uma canção que faça ecoar no 
coração dos participantes, um belo compromisso de vida, inspirada no amor de Cristo, que se entregou por nós 
e nos concedeu vida nova (envio).  

No repertório das canções deste Domingo da Páscoa, estamos incluindo também propostas para o rito da 
aspersão da água lustral, que substitui o ato penitencial, e a Sequência Pascal, cantada depois da 2ª leitura.  
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 – “Jesus Cristo, nossa Páscoa” (SAL 905) (CO 279) 
5 – “Este é o dia do Senhor” (SAL 906) (CD “Liturgia XV – Páscoa Ano C”; faixa 1) 
Aspersão:  
1 – “A minh’alma tem sede” (SAL 184) (CO 266) 
2 – “Água cristalina” (SAL 883) (L 710) 
3 - “Existe um poço” (SAL 399) (CO 268) 
4 - “Banhados em Cristo” (SAL 884) (CO 1459f) (CD “Tríduo Pascal II”; faixa 11) 
5 - “Eu vi, foi a água” (SAL 885) (CO 265) (CD “Tríduo Pascal II”; faixa 12) 
Salmo responsorial:  
1 – Cf. em HL da CNBB, fasc. 2, p. 74  
2 – Cf. em Cantando os Salmos e aclamações” (Paulus), p. 116.  
3 - “Aleluia, rendei graças” (SAL 878)  (CO 254) — outras melodias: CO 255 e 256.  
4 – “Aleluia! Este é o dia” (SAL 907) (CO 274) (CD “Liturgia XV – Páscoa Ano C”; faixa 2) 
5 – “Este é o dia que o Senhor fez”  
Seqüência pascal:  
1 – Hinário Litúrgico da CNBB, fasc. 2, p. 123 (SAL 908) 
2 – Cantando os salmos e aclamações (Paulus), p. 199  
3 – Seqüência pascal (CO 301; CO 302) — letra em (SAL 908) 
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 – “A terra tremeu” (SAL 916) (CO 293) 
5 – “Senhor, vencestes a morte” (SAL 917) (CD “Liturgia XV – Páscoa Ano C”; faixa 4) 
Comunhão:  
1 – “Cristo, nossa Páscoa, foi imolado” (SAL 890) (HL da CNBB, fasc. 2, p. 127)  
2 – “Antes da morte e ressurreição do Senhor” (SAL 288) (CO 288) 
3 – “Na mesa sagrada se faz unidade” (SAL 303) (CO 398) 
4 – “Celebremos nossa Páscoa na pureza” (SAL 918) (CO 294) 
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: considerando que a celebração do Domingo de Páscoa continua a alegria da Vigília Pascal é 
importante não mexer no espaço celebrativo, conservando-o da mesma forma como proposto na Vigília Pascal. 
Este é um modo de ajudar os celebrantes perceber que a Igreja continua, no Domingo Pascal, no mesmo clima 
festivo pela Ressurreição de Jesus iniciado na Vigília Pascal, de Sábado à noite.  

 

Frase celebrativa: aquilo que é proposto para o espaço simbólico vale também para a frase celebrativa deste 
Domingo pascal, repetindo-a da Vigília Pascal.   
Frase celebrativa O Senhor ressuscitou, aleluia!Verdadeiramente, ressuscitou, aleluia! 

Equipe de acolhida: o acolhimento é feito com o anúncio do Evangelho da Ressurreição de Jesus e com as 
boas-vindas para a celebração.  
Frase de acolhida O Senhor ressuscitou! Feliz Páscoa! 

Ambientação e pensamento inicial:  
Pensamento inicial 
Hoje, Domingo de Páscoa, podemos festejar com toda alegria que trazemos em nossos corações a vitória de Jesus 
Cristo sobre a morte. Hoje, neste Domingo Pascal, queremos nos comprometer a caminhar ao encontro da Ressurreição 
de Jesus, como fizeram as mulheres. Feliz Páscoa!  
Ritos iniciais 
Motivação ritual  
A Páscoa é a vitória divina sobre a morte, a festa plena da libertação da humanidade e de todo o universo. Na Páscoa 
de Jesus ouve-se o canto libertador do domínio do pecado.  
Orientação ritual 
Antes de iniciar a procissão de entrada, o salmista (vestido com uma veste celebrativa) coloca-se diante dos celebrantes 
e proclama a antífonas de entrada do Sl 138. Em seguida, terá início a procissão inicial da celebração, sendo precedida 
pela Cruz Pascal (sem o crucificado ou então a Cruz gemada) e o Círio Pascal. Significado: a Cruz é conduzida como 
troféu da vitoria da vida sobre a morte, juntamente com o Círio Pascal, símbolo da Ressurreição de Jesus.  
Depois da saudação do presidente, pode proceder-se a aspersão da água batismal sobre o povo. Neste caso não se faz 
o ato penitencial e nem se recita a absolvição geral sobre o povo. O presidente da celebração explica aos celebrantes, 
com uma breve monição, o significado da aspersão com a água batismal, consagrada na Vigília Pascal.  
Como tradição litúrgica da Missa do Domingo da Páscoa, a glorificação inicial com canto do glória é acompanhada com o 
toque de sinos e sinetas.  

Antífona de entrada: Na verdade o Cristo ressuscitou, aleluia! A ele o poder e a glória pelos séculos eternos.  
Acolhida presidencial:  
A alegria contagiante da Páscoa, que hoje solenemente celebramos, esteja convosco.  
T – Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 
Modelo de monição inicial 
Com alegria, acolho e desejo a todos feliz Páscoa! Celebramos de modo solene a Páscoa de Jesus Cristo, que abre os 
horizontes divinos, para que nossas vidas e a vida de todo o universo sejam plenas, felizes e realizadas.  
Aspersão com a água batismal 
P – Acolhamos a Água Batismal, que na Vigília Pascal se tornou fonte de vida nova, com a qual seremos aspergidos.  

 
M – Recebamos a água Batismal, cantando o novo nascimento, o desaparecimento das coisas antigas e a vida nova em 
Jesus Cristo, aleluia! 

 



    
 
 
Refrão orante para acompanhar a entrada da água batismal 
Banhados em Cristo somos uma nova criatura.As coisas antigas já passaram,Somos nascidos de novo.Aleluia, Aleluia, 
Aleluia! M – Preparemo-nos para receber a aspersão com a Água do Santo Batismo.  
— Padres e ministros aspergem a assembléia — 
Canção para acompanhar a aspersão  
Eu vi, eu vi, vi foi água a manar,Do lado direito do templo a jorrar 
Amém, amém, amém, aleluia!  Amém, amém, amém, aleluia! 
E quantos foram por ele banhados Cantaram o canto dos que foram salvos: 
Louvai, louvai e cantai ao Senhor, Porque ele é bom e sem fim, seu amor: 
Ao Pai a glória e ao ressuscitado E seja o divino pra sempre louvado! 
Quão grande, ó Deus, é a vossa bondade, Senhor, eu vos peço, ouvi-me, escutai-me! 
Rito de glorificação inicial:  
Porque o Senhor ressuscitou, cantemos com alegria a glória divina nos altos céus.  
Oração do dia: Oremos 
Ó Deus, por vosso Filho Unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, 
celebrando a Ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. PCNS. T – 
Amém! 

Liturgia da Palavra 
Motivação ritual  
Propor o anúncio e a reflexão da Palavra como convite para se aproximar da Ressurreição de Jesus, a exemplo das 
mulheres, no Evangelho desta Missa.  
Orientação ritual 
Procissão do Evangeliário: o ritmo celebrativo do Domingo da Páscoa pede um momento de festa e de alegria para 
acolher o Evangeliário, depois do canto da Sequência Pascal. Sugerimos que o Evangeliário seja introduzido 
solenemente, da porta principal da igreja. Isto, dependendo do horário da Missa, poderá ser feito com uma coreografia.  
O refrão da oração dos fiéis está sendo proposto com um refrão orante, a ser cantado duas vezes depois de cada 
invocação. 

Proposta para a homilia 
Objetivo: propor aos celebrantes três significados e três atitudes da celebração pascal: a presença pascal em todas as 
celebrações litúrgicas, a Páscoa de Jesus Cristo como passagem de quem faz o bem e liberta da dominação do pecado 
e o viver buscando a Ressurreição para ressuscitar a vida onde esta estiver morrendo.  
Dinâmica: dinamizar a proposta de homilia projetando as seguintes imagens: (1) quadro com foto das celebrações 
sacramentais na comunidade; (2) ilustração Bíblica de Jesus ressuscitado; (3) ilustração Bíblica do encontro das 
mulheres com Jesus ressuscitado. 

Profissão de fé: Modelo de motivação para a Profissão de fé 
Cremos que Jesus Cristo padeceu, morreu e foi sepultado.  
Cremos que Cristo ressuscitou e está vivo em nosso meio.  
Cremos que somos filhos e filhas da Ressurreição e que um dia ressuscitaremos com o Senhor Jesus.  
Professemos a nossa fé: Creio em Deus... 
Oração dos fiéis: Ele vive, ele reina, ele é Deus e Senhor!   
P –  Com a alegria da iluminação pascal, que solenemente celebramos neste Domingo de Páscoa, 
apresentamos nossas preces ao Pai com confiança e humildade: 

Rezemos por todos os batizados, de modo particular por aqueles que vivem longe do compromisso cristão, para 
que a Ressurreição de Jesus Cristo ajude-os a tomar uma atitude de vida em favor do projeto de Deus.  
T – Ele vive, ele reina, ele é Deus e Senhor!  

Rezemos pela Igreja, depositária da fé e responsável para anunciar a Ressurreição de Jesus Cristo no mundo, 
para que seja testemunha fiel que tudo se renova na Ressurreição do Senhor.   
T – Ele vive, ele reina, ele é Deus e Senhor!  

Rezemos por todos nós, que nos reunimos para celebrar a Páscoa da Ressurreição de Jesus Cristo, para que 
correspondamos à graça divina e nos tornemos no mundo fermento da vida, da bondade e do amor de Deus.  
 T – Ele vive, ele reina, ele é Deus e Senhor!  

Rezemos pela humanidade inteira, de modo especial por aqueles que vivem na escuridão da noite do pecado, 
para que sejam iluminados pela Páscoa de Jesus e se tornem promotores da paz e do respeito à vida.  
T – Ele vive, ele reina, ele é Deus e Senhor!  

 
Rezemos pela nossa comunidade, que alegremente celebra com toda a Igreja a Páscoa de Jesus Cristo, para que 
nossa celebração pascal produza frutos de paz e de alegria em todas as famílias.  
T – Ele vive, ele reina, ele é Deus e Senhor!  



    
 
 

P – Apresentamos com confiança nossos pedidos, ó Pai, proclamando que Jesus vive e reina como nosso 

Senhor e nosso Deus pelos séculos dos séculos. T – Amém!  
Liturgia Sacramental 
Motivação ritual  
Ir ao encontro da Ressurreição de Jesus para oferecer as oferendas da vida e, igualmente, para receber do Senhor a luz 
iluminadora para testemunhar a vida plena do ressuscitado.  
Orientação ritual 
Juntamente com a procissão das oferendas pode-se levar um arranjo floral para expressar a alegria que acompanha a 
apresentação das oferendas nesta celebração Pascal. Segue uma proposta de arranjo floral, imitando um túmulo aberto 
com a pedra rolada. Significado: ofertar a vida nova que cada celebrante recebe da Ressurreição de Jesus.  

 
Procissão das ofertas: quem se coloca a caminho, para ir ao encontro da Ressurreição de Jesus, porque crê que 
a Ressurreição é a renovação da vida em todos os sentidos, é bem-vindo e bem-vinda na procissão ofertorial 
deste Domingo Pascal.  
Orate fratres 
Orai, irmãos e irmãs, para que nossa vida, buscando a Ressurreição de Jesus, torne nossas oferendas agradáveis a 
Deus Pai todo-poderoso. T – Receba o Senhor por tuas mãos 
Oração sobre as oferendas:  
Oração sobre as oferendas 
Transbordando de alegria pascal, nós vos oferecemos, ó Deus, o sacrifício pelo qual a vossa Igreja maravilhosamente 
renasce e se alimenta. PCNS. T – Amém!  
Modelo de monição para a Oração Eucarística 
Silenciosamente, demos graças a Deus pela Ressurreição de Jesus Cristo, fonte de nossa vida.  
Preparação para a comunhão 
Motivação ritual  
Alimentar-se da Páscoa de Jesus Cristo, na Eucaristia, para levar a energia libertadora da Ressurreição onde 
escravidões prendem a vida humana em algemas de morte.  

Pai nosso:  
Convite para o Pai nosso 
Renovados e fortalecidos pela Páscoa de Jesus Cristo, rezemos como ele mesmo nos ensinou: Pai nosso...  
Proposta de saudação da paz 
Libertados pela Páscoa de Jesus, partilhemos a força da paz e da libertação pascal com um abraço fraterno.  
Proposta de convite para a comunhão 
Eu sou a Ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá para sempre.  
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.  
Antífona de comunhão 
O Cristo, nossa Páscoa foi imolado; celebremos a festa com pão sem fermento, o pão da retidão e da verdade. Aleluia! 
Oração depois da comunhão: Oração depois da comunhão 
Guardai, ó Deus, a vossa Igreja sob a vossa constante proteção para que, renovados pelos sacramentos pascais, 
cheguemos à luz da ressurreição. PCNS. T – Amém! 
Ritos finais 
Motivação ritual  
A proposta de ir ao encontro da Ressurreição de Jesus, a exemplo das mulheres do Evangelho, incentiva os celebrantes 
a viverem iluminados pela Páscoa de Jesus.  
 
Orientação ritual 
Para esta celebração é dada a bênção solene da Páscoa, que se encontra no Missal Romano, p. 522, n. 6, com a 
mesma bênção da Vigília Pascal.  



    
 
 
A despedida desta celebração é feita com o acréscimo de dois “aleluias”, de preferência cantado. Adotamos a mesma 
fórmula de despedida da Vigília Pascal.  
Compromisso concreto: dois compromissos concretos podem ser deduzidos a partir do contexto proposto para esta 
celebração pascal. O primeiro incentiva o ir ao encontro da Ressurreição de Jesus. Na Ressurreição está a fonte da vida 
plena que liberta de toda escravidão. Outro compromisso consiste em se esforçar para mudar o interior a partir da 
Ressurreição de Jesus (2L), com a finalidade de se viver de modo livre e libertador de todo tipo de poder escravizante.  
Bênção do Domingo da Páscoa 
P – O Senhor esteja convosco T – Ele está no meio de nós! 
P – Que o Deus todo-poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado. T – Amém! 
P – Aquele que nos renova para a vida eterna, pela Ressurreição de seu Filho, vos enriqueça com o dom da 
imortalidade. T – Amém! 
P – E vós, que transcorridos os dias da Paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar 
exultantes à festa das eternas alegrias. T – Amém! 
P – Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. T – Amém! 
Exemplo de envio da comunidade 
Proclamem e testemunhem, hoje e sempre, a Ressurreição do Senhor. 
Ide em paz e o Senhor vos acompanhe, aleluia, aleluia. T- Graças a Deus, aleluia, aleluia.  

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.  

 

Na 1ª leitura, Pedro explica que Páscoa é a passagem de Jesus entre nós fazendo o bem. Por isso, somos 

convidados a ir ao encontro da Ressurreição de Jesus, a sua Páscoa, como fizeram as mulheres. Convidados, 

igualmente, a viver de modo novo e iluminados pela Ressurreição de Jesus, como proposto na 2ª leitura.  

Primeira leitura: At 10,34a.37-43 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 
Naqueles dias, 
Pedro tomou a palavra e disse: 
“Vós sabeis o que aconteceu em toda Judéia, 
a começar pela Galiléia 
depois do batismo pregado por João: 
como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus 
com o Espírito Santo e com poder. 
Ele andou por toda a parte, fazendo o bem 
e curando a todos os que estavam dominados 
pelo demônio; 
porque Deus estava com ele. 
E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez 
na terra dos judeus e em Jerusalém. 
Eles o mataram, pregando-o numa Cruz. 
Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, 
concedendo-lhe manifestar-se 
não a todo o povo, 
mas às testemunhas que Deus havia escolhido: 
a nós que comemos e bebemos com Jesus, 
depois que ressuscitou dos mortos. 
Jesus nos mandou pregar ao povo 
e testemunhar que Deus o constituiu 
Juiz dos vivos e dos mortos. 
Todos os profetas dão testemunho dele: 
Todo aquele que crê em Jesus 
recebe, em seu nome, o perdão dos pecados". 
 
Palavra do Senhor 
Graças a Deus 
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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!" 
A casa de Israel agora o diga:  
"Eterna é a sua misericórdia " 
 
Este é o dia que o Senhor fez para nós: 

Alegremo-nos e nele exultemos! 

 
A mão direita do Senhor fez maravilhas,  
a mão direita do Senhor me levantou, 
Não morrerei, mas ao contrário, viverei 
para cantar as grandes obras do Senhor! 
 
Este é o dia que o Senhor fez para nós: 

Alegremo-nos e nele exultemos! 

 
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! 

 



    
 
 

 

 

2ª Leitura: 1Cr 5,6b-8 

 

Leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios 
 
Irmãos: 
Acaso ignorais  
que um pouco de fermento leveda a massa inteira?  
Lançai fora o fermento velho,  
para que sejais uma massa nova.  
Já que deveis ser sem fermento.  
Pois o vosso Cordeiro Pascal, Cristo,  
já está imolado.  
Assim, celebramos a festa,  
não com o velho fermento de maldade ou de 
perversidade,  
mas com os pães ázimos de pureza e de verdade. 
Palavra do Senhor. 
Graças a Deus 
 

 

 

Seqüência Pascal 

 
Cantai, cristãos, afinal: 
"Salve, ó vítima pascal!" 
Cordeiro inocente, o Cristo 
abriu-nos do Pai o aprisco. 
 
Por toda ovelha imolado, 
do mundo lava o pecado. 
Duelam forte e mais forte: 
é a vida que enfrenta a morte. 
 
O rei da vida, cativo, 
é morto, mas reina vivo! 
Responde pois, ó Maria: 
no teu caminho o que havia? 
 
"Vi Cristo ressuscitado 
o túmulo abandonado. 
Os anjos da cor do sol, 
dobrado ao chão o lençol”. 
 
O Cristo, que leva aos céus 
caminha à frente dos seus!  
Ressuscitou de verdade. 
Ó Rei, ó Cristo piedade! 
 

 

Aclamação ao Evangelho: Jo 20,1-9 

Aleluia, aleluia, aleluia! 

O nosso Cordeiro Pascal, 
Jesus Cristo, já foi imolado. 
Celebremos, assim, esta festa, 
Na sinceridade e verdade. 
 

 

Evangelho: Jo 20,1-9 

 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, 
segundo João 
 
No primeiro dia da semana, 
Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, 
bem de madrugada, quando ainda estava escuro, 
e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. 
Então ela saiu correndo 
e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, 
aquele que Jesus amava, 
e lhes disse: 
"Tiraram o Senhor do túmulo, 
e não sabemos onde o colocaram". 
Saíram, então, Pedro e o outro discípulo 
e foram ao túmulo. 
Os dois corriam juntos, 
mas o outro discípulo correu mais depressa 
e chegou primeiro ao túmulo. 
Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, 
mas não entrou. 
Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo 
atrás, 
e entrou no túmulo. 
Viu as faixas de linho deitadas no chão 
e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, 
não posto com as faixas, 
mas enrolado num lugar à parte. 
Então entrou também o outro discípulo, 
que tinha chegado primeiro ao túmulo. 
Ele viu, e acreditou. 
De fato, eles ainda não tinham compreendido a 
Escritura, 
segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. 
 
Palavra da Salvação. 
Glória a vós, Senhor! 
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REFLEXÃO CELEBRATIVA (proposta de homilia) 
 
1 – Sempre celebramos a Páscoa do Senhor  
Feliz Páscoa a você, à sua família e para toda nossa comunidade. Hoje, celebramos a Solenidade mais 
importante da Igreja. A Teologia denomina a Páscoa como a mãe de todas as celebrações, a mãe de todas as 
Liturgias. Isso quer dizer que todas as celebrações litúrgicas da Igreja são celebrações Pascais. Em todas as 
celebrações da Igreja, a Páscoa se manifesta e é celebrada em todos os momentos da vida humana, do nascer ao 
momento derradeiro de nossas vidas. Nós, cristãos, sempre celebramos a Páscoa, sempre celebramos, nos 
Sacramentos e nos sacramentais, a vitória da vida sobre a morte. Nascemos e somos batizados nas águas 
pascais que nos libertam do mal e do pecado. Na Eucaristia comemos e bebemos a Páscoa de Jesus Cristo. Seja 
nos momentos de alegria, como no Matrimônio, ou nos momentos de sofrimento, sempre celebramos a Páscoa 
do Senhor que nos liberta para a vida plena.  
 
2 – Páscoa: passagem libertadora de Jesus  
Uma das explicações mais bonitas e mais simples da Páscoa encontra-se na 1ª leitura, no discurso de Pedro, 
feito no dia de Pentecostes. Pedro coloca-se diante do povo e descreve a Páscoa de Jesus como uma passagem 
benfazeja. Páscoa é a passagem de Deus, na pessoa de Jesus Cristo; de Jesus que passa entre nós fazendo o 
bem, explica Pedro. Passa fazendo o bem, não somente pelas curas milagrosas, mas especialmente pela 
libertação do domínio do demônio. Esta é a grande bondade, o grande bem que celebramos na Páscoa. A 
passagem de Jesus entre nós é a sua Páscoa; é uma passagem libertadora. Passa fazendo o bem, passa libertando 
da escravidão do mal. Celebrar a Páscoa, hoje, é acolher a passagem de Jesus que nos liberta da escravidão do 
pecado. É viver de modo novo, como diz Paulo, na 2ª leitura, longe do domínio do pecado, que é fonte de 
escravidões como os vícios, como a escravidão da violência e tantas outras escravidões. A Páscoa de Jesus, 
portanto, é uma proposta de vida livre e promotora do bem e da bondade.  
 
3 – Páscoa: anúncio do Evangelho  
Outra dimensão extremamente útil para entendermos a Páscoa de Jesus Cristo para nossas as vidas, é a 
caminhada ao encontro da Ressurreição, como fizeram as mulheres, que foram ao túmulo, e se depararam com 
a Ressurreição de Jesus. Ir em busca da Ressurreição é ir em busca da vida nova, ir em busca de locais que 
produzem vida, que transformam a vida em mais vida. Ir em busca de espaços e de condições que libertam a 
vida do domínio do pecado. Quando isso acontece, a mesma alegria que sentiram as mulheres acontecerá 
conosco: voltaremos para as nossas famílias, para nossos locais de convivência e ali anunciaremos e 
partilharemos com palavras e com nosso modo de viver, o mais belo e o mais importante Evangelho que a terra 
já ouvir: Jesus Cristo está vivo, ele ressuscitou. Aleluia!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 
 

Primeira leitura: At 10,34a.37-43 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 
Naqueles dias, 
Pedro tomou a palavra e disse: 
“Vós sabeis o que aconteceu em toda Judéia, 
a começar pela Galiléia 
depois do batismo pregado por João: 
como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus 
com o Espírito Santo e com poder. 
Ele andou por toda a parte, fazendo o bem 
e curando a todos os que estavam dominados 
pelo demônio; 
porque Deus estava com ele. 
E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez 
na terra dos judeus e em Jerusalém. 
Eles o mataram, pregando-o numa Cruz. 
Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, 
concedendo-lhe manifestar-se 
não a todo o povo, 
mas às testemunhas que Deus havia escolhido: 
a nós que comemos e bebemos com Jesus, 
depois que ressuscitou dos mortos. 
Jesus nos mandou pregar ao povo 
e testemunhar que Deus o constituiu 
Juiz dos vivos e dos mortos. 
Todos os profetas dão testemunho dele: 
Todo aquele que crê em Jesus 
recebe, em seu nome, o perdão dos pecados". 
 
Palavra do Senhor 
Graças a Deus 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 
 

 

2ª Leitura: 1Cr 5,6b-8 

 

Leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios 
 
Irmãos: 
Acaso ignorais  
que um pouco de fermento leveda a massa inteira?  
Lançai fora o fermento velho,  
para que sejais uma massa nova.  
Já que deveis ser sem fermento.  
Pois o vosso Cordeiro Pascal, Cristo,  
já está imolado.  
Assim, celebramos a festa,  
não com o velho fermento de maldade ou de perversidade,  
mas com os pães ázimos de pureza e de verdade. 
Palavra do Senhor. 
Graças a Deus 
 

 

 


