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 Dia de Páscoa 

Evangelho (Jo 20, 1-9) 

(Missa da Manhã) 
 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

1No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi 
de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a 
pedra retirada do sepulcro. 2Correu então e foi ter com 
Simão Pedro e com o discípulo predilecto de Jesus e 
disse-lhes: «Levaram o Senhor do sepulcro e não 
sabemos onde O puseram». 3Pedro partiu com o outro 
discípulo e foram ambos ao sepulcro. 4Corriam os dois 
juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo 
mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao 
sepulcro. 5Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, 
mas não entrou. 6Entretanto, chegou também Simão 
Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro e viu as 
ligaduras no chão 7e o sudário que tinha estado sobre a 
cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado 
à parte. 8Entrou também o outro discípulo que chegara 
primeiro ao sepulcro: viu e acreditou. 9Na verdade, 
ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a 
qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. 
 

Palavra da Salvação. 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________  

Dia de Páscoa 

Evangelho (Lc 24, 13-35) 

(Missa da Tarde) 
 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

13Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho 
duma povoação chamada Emaús, que ficava a duas 
léguas de Jerusalém. 14Conversavam entre si sobre 
tudo o que tinha sucedido. 15Enquanto falavam e discu- 

tiam, Jesus aproximou-Se deles e pôs-Se com eles a 
caminho. 16Mas os seus olhos estavam impedidos de O 
reconhecerem. 17Ele perguntou-lhes: «Que palavras 
são essas que trocais entre vós pelo caminho?» 
Pararam, com ar muito triste, 18e um deles, chamado 
Cléofas, respondeu: «Tu és o único habitante de 
Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias». 
19E 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; 20e 
como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes 
O entregaram para ser condenado à morte e 
crucificado. 21Nós esperávamos que fosse Ele quem 
havia de libertar Israel. Mas, afinal, é já o terceiro dia 
depois que isto aconteceu. 22É verdade que algumas 
mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram: foram 
de madrugada ao sepulcro, 23não encontraram o corpo 
de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns 
Anjos a anunciar que Ele estava vivo. 24Alguns dos 
nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as 
mulheres tinham dito. Mas a Ele não O viram». Então 
Jesus disse-lhes: 25«Homens sem inteligência e lentos 
de espírito para acreditar em tudo o que os profetas 
anunciaram! 26Não tinha o Messias de sofrer tudo isso 
para entrar na sua glória?» 27Depois, começando por 
Moisés e passando pelos Profetas, explicou-lhes em 
todas as Escrituras o que Lhe dizia respeito. 28Ao 
chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez 
menção de seguir para diante. 29Mas 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. 30E quando Se pôs à 
mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu-o e 
entregou-lho. 31Nesse momento abriram-se-lhes os 
olhos e reconheceram-n’O. Mas Ele desapareceu da 
sua presença. 32Disseram então um para o outro: «Não 
ardia cá dentro o nosso coração, quando Ele nos falava 
pelo caminho e nos explicava as Escrituras?» 
33Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e 
encontraram reunidos os Onze e os que estavam com 
eles, 34que diziam: «Na verdade, o Senhor ressuscitou 
e apareceu a Simão». 35E eles contaram o que tinha 
acontecido no caminho e como O tinham reconhecido 
ao partir o pão. 
 

Palavra da Salvação. 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________  

 

Na verdade, o Senhor ressus-
citou e apareceu a Simão. 

Dia de Páscoa 

Oração Universal 
(Missa da Manhã e da Tarde) 

 
1 –  Para que o Senhor ressuscitado, 

que apareceu aos seus discípulos, 
faça da Igreja testemunha da esperança, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Para que o Senhor ressuscitado, 

que inaugurou na terra um novo reino, 
faça progredir a justiça entre as nações, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Para que o Senhor Jesus Cristo, homem novo, 

renove em cada um dos seus discípulos 
o gosto de procurar os bens do alto, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Para que o Senhor Jesus, Filho de Deus vivo, 

que pela sua ressurreição venceu a morte, 
dê a paz e a vida eterna aos moribundos, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Para que o Senhor Jesus Cristo, Cordeiro imolado, 

que está à direita do Pai a interceder por nós, 
nos dê a graça ds sua Ressurreição, 
oremos, irmãos. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________  

 

De Parabéns 
 

Esta semana está de parabéns pelo seu 
aniversário natalício, o Leitor José Pedro, da 
Paróquia de São Pedro de Sanfins de 
Ferreira, na próxima sexta-feira, dia 6 de 
Abril. 

O Jornal do Leitor deseja ao José Pedro 
muitas felicidades. 

 
_______________________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________  

A Fechar 
 

Quem se atreve a rir da religião, nunca 
sofreu. (Paolo Mantegazza) 

Vigília Pascal  

e  Dia de Páscoa 
 

(VIGÍLIA PASCAL) 
 

Páscoa é alegria, anúncio de vida nova, 
a celebração da Ressurreição de Cristo, 
nosso redentor e salvador. 

A celebração da Páscoa da Ressur-
reição começa com a solene Vigília Pascal 
que inclui a bênção do lume novo ou liturgia 
da luz, a bênção e entronização do círio 
pascal e o canto do precónio, a liturgia da 
palavra com sete leituras do Antigo 
Testamento (mas podem ser lidas apenas 
três), a epístola e o Evangelho. 

A Vigília Pascal comemora a noite santa 
em que Jesus Cristo ressuscitou. É tida 
como a «Mãe de todas as vigílias», e o 
ponto mais alto de toda a celebração 
litúrgica, a festa mais solene de todo o ano. 

As Leituras e os ritos ajudam a celebrar 
ou a reviver os sacramentos da iniciação 
cristã. Elas levam-nos aos momentos mais 
significativos da História da Salvação. 

A primeira Leitura apresenta-nos a 
narrativa da Criação, a terceira refere a 
libertação do Egipto, a sétima o especial 
prodígio de amor de Deus para com o Seu 
povo. O profeta Ezequiel afirma que o 
Senhor renova e purifica o povo: – «ficareis 
limpos de todas as vossas imundícies... 
porei em vós um espírito novo...» 

A simbologia e profecia do Antigo 
Testamento que se refere ao Baptismo, vida 
nova, aparece-nos de uma forma mais clara 
na epístola: «Todos nós que fomos 
baptizados em Jesus Cristo, fomos baptiza-
dos na Sua morte. Assim como Cristo 
ressuscitou... também nós caminharemos 
numa vida nova». 

Clara alusão ao Baptismo que vai ter um 
momento central depois do Evangelho e da 
homilia: – a bênção da fonte baptismal, 
baptismos e confirmação se for o caso, e a 
renovação das promessas do Baptismo 
para todos os fiéis que participam na Vigília. 
____________________________________________          

-----    Vigília Pascal     ----- 
 

Vigília Pascal 
 

1.ª Leitura do A.T. – (Vigília) 
(Gn 1, 1 – 2,2) 

 
Leitura do Livro do Génesis 

 
No princípio, Deus criou o céu e a terra. Disse 
Deus: «Façamos o homem à nossa imagem e 
semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre 
as aves do céu, sobre os animais domésticos, 
sobre os animais selvagens e sobre todos os 
répteis que rastejam pela terra». Deus criou o ser 
humano à sua imagem, criou-o à imagem de Deus. 
Ele o criou homem e mulher. Deus abençoou-os, 
dizendo: «Crescei e multiplicai-vos, enchei e 
dominai a terra. Dominai sobre os peixes do mar, 
sobre as aves do céu e sobre todos os animais que 
se movem na terra». Disse Deus: «Dou-vos todas 
as plantas com semente que existem em toda a 
superfície da terra, assim como todas as árvores de 
fruto com semente, para que vos sirvam de 
alimento. E a todos os animais da terra, a todas as 
aves do céu e a todos os seres vivos que se 
movem na terra dou as plantas verdes como 
alimento». E assim sucedeu. Deus viu tudo o que 
tinha feito: era tudo muito bom. Veio a tarde e, em 
seguida, a manhã: foi o sexto dia. Assim se 
completaram o céu e a terra e tudo o que eles 
contêm. Deus concluiu, no sétimo dia, a obra que 
fizera e, no sétimo dia, descansou do trabalho que 
tinha realizado. 
 

Palavra do Senhor. 
  
– Salmo Responsorial; 
– Oração Colecta. 

 
_______________________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________  

 

2.ª Leitura do A.T. – (Vigília) 
(Ex 14, 15 – 15,1) 

 
Leitura do Livro do Êxodo 
 
Naqueles dias, disse o Senhor a Moisés: 

«Porque estás a bradar por Mim? Diz aos filhos de 
Israel que se ponham em marcha. E tu ergue a tua 
vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para 
que os filhos de Israel entrem nele a pé enxuto. 
Entretanto, vou permitir que se endureça o coração 
dos egípcios, que hão-de perseguir os filhos de 
Israel. Manifestarei então a minha glória, triunfando 
do Faraó, de todo o seu exército, dos seus carros e 
dos seus cavaleiros. Os egípcios reconhecerão que 
Eu sou o Senhor, quando Eu manifestar a minha 
glória, vencendo o Faraó, os seus carros e os seus 
cavaleiros». O Anjo de Deus, que seguia à frente do 
acampamento de Israel, deslocou-se para a 
retaguarda.  A  coluna  de  nuvem  que  os  precedia  

veio colocar-se atrás do acampamento e postou-se 
entre o campo dos egípcios e o de Israel. A nuvem 
era tenebrosa de um lado e do outro iluminava a 
noite, de modo que, durante a noite, não se 
aproximaram uns dos outros. Moisés estendeu a 
mão sobre o mar e o Senhor fustigou o mar, 
durante a noite, com um forte vento de leste. O mar 
secou e as águas dividiram-se. Os filhos de Israel 
penetraram no mar a pé enxuto, enquanto as águas 
formavam muralha à direita e à esquerda. Os 
egípcios foram atrás deles: todos os cavalos do 
Faraó, os seus carros e cavaleiros os seguiram 
pelo mar dentro. 

Na vigília da manhã, o Senhor olhou da coluna 
de fogo e da nuvem para o acampamento dos 
egípcios e lançou nele a confusão. Bloqueou as 
rodas dos carros, que só dificilmente conseguiam 
avançar. Então os egípcios disseram: «Fujamos 
dos israelitas, que o Senhor combate por eles 
contra os egípcios». O Senhor disse a Moisés: 
«Estende a mão sobre o mar e as águas precipitar-
se-ão sobre os egípcios, sobre os seus carros e os 
seus cavaleiros». Moisés estendeu a mão sobre o 
mar e, ao romper da manhã, o mar retomou o seu 
nível normal, quando os egípcios fugiam na sua 
direcção. E o Senhor precipitou-os no meio do mar. 
As águas refluíram e submergiram os carros, os 
cavaleiros e todo o exército do Faraó, que tinham 
entrado no mar, atrás dos filhos de Israel. Nem um 
só escapou. Mas os filhos de Israel tinham andado 
pelo mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam 
muralha à direita e à esquerda. Nesse dia, o Senhor 
salvou Israel das mãos dos egípcios e Israel viu os 
egípcios mortos nas praias do mar. Viu também o 
grande poder que o Senhor exercera contra os 
egípcios, e o povo temeu o Senhor, acreditou n'Ele 
e em seu servo Moisés. Então Moisés e os filhos de 
Israel cantaram este hino em honra do Senhor: 
«Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória, 
precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro». 
 

Palavra do Senhor. 
 
– Salmo Responsorial; 
– Oração Colecta. 

 
_______________________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________  

 

3.ª Leitura do A.T. – (Vigília) 
(Is 55, 1-11) 

 
Leitura do Livro de Isaías 

 
Eis o que diz o Senhor: «Todos vós que tendes 

sede, vinde à nascente das águas. Vós que não 
tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde e 
comprai, sem dinheiro e sem despesa, vinho e leite. 
Porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não 
alimenta e o vosso trabalho naquilo que não sacia? 
Ouvi-Me com atenção e comereis o que é bom, 
saboreareis manjares suculentos. Prestai-Me 
ouvidos e vinde a Mim, escutai--Me e vivereis. 
Firmarei  convosco  uma  aliança   eterna,   com  as  
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graças prometidas a David. Fiz dele um testemunho 
para os povos, um chefe e legislador das nações. 
Chamarás povos que não conhecias; nações que 
não te conheciam acorrerão a ti, por causa do 
Senhor teu Deus, do Santo de Israel que te 
glorificou. Procurai o Senhor enquanto se pode 
encontrar, iunvocai-O enquanto está perto. Deixe o 
ímpio o seu caminho e o homem perverso os seus 
pensamentos. Converta-.se ao Senhor, que terá 
compeixão dele, ao nosso Deus, que é generoso 
em perdoar. Porque os meus pensamentos não são 
os vossos, nem os vossos caminhos são os meus 
– oráculo do Senhor. Tanto quanto os céus estão 
acima da terra, assim os meus caminhos estão 
acima dos vossos e acima dos vossos estão os 
meus pensamentos. E assim como a chuva e a 
neve que descem do céu não voltam para lá sem 
terem regado a terra, sem a haverem fecundado e 
feito produzir, para que dê a semente ao semeador 
e o pão para comer, assim a palavra que sai da 
minha boca não volta sem produzido o seu efeito, 
sem ter cumprido a minha vontade, sem ter 
realizado a sua missão». 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
– Salmo Responsorial; 
– Acendem-se as velas do altar; 

– Canta-se o “Glória a Deus”; 
– Tocam-se os sinos da igreja;  
– Tocam-se as campaínhas; 
– Oração Colecta. 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________  

 
 
1.ª Leitura do N.T. – (Vigília) 

(Rm 6, 3-11) 
 

 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 

Romanos 
 
Irmãos: 3Todos nós que fomos baptizados em 

Cristo fomos baptizados na sua morte. 4Fomos 
sepultados com Ele pelo Baptismo na sua morte, 
para que, assim como Cristo ressuscitou dos 
mortos pela glória do Pai, também nós vivamos 
uma vida nova. 5Se, na verdade, estamos 
totalmente unidos a Cristo por morte semelhante à 
sua, também o estaremos por uma ressurreição 
semelhante à sua. 6Bem sabemos que o nosso 
homem velho foi crucificado com Cristo, para que 
fosse destruído o corpo do pecado e não mais 
fôssemos escravos dele. 7Quem morreu está livre 
do pecado. 8Se morremos com Cristo, acreditamos 
que também com Ele viveremos, 9sabendo que, 
uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo já não 
pode morrer, a morte já não tem domínio sobre Ele. 
10Porque na morte que sofreu, Cristo morreu para o 
pecado de uma vez para sempre; mas a sua vida é 
uma vida para Deus. 11Assim vós também, 
considerai-vos mortos para o pecado e vivos para 
Deus, em Cristo Jesus.  

 
Palavra do Senhor. 

 
_______________________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________  

 

Cristo Ressuscitou,  
Aleluia! Aleluia! 

Aclamação ao Evangelho 
 Sl 117 (118), 1-2, 16ab-17, 22-3-23   –  (Vigília) 
 
 
Refrão:     Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

 
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, 
porque é eterna a sua misericórdia. 
Diga a casa de Israel: 
é eterna a sua misericórdia. 
 
A mão do Senhor fez prodígios, 
a mão do Senhor foi magnífica. 
Não morrerei, mas hei-de viver 
para anunciar as obras do Senhor. 
 
A pedra que os construtores rejeitaram 
tornou-se pedra angular. 
Tudo isto veio do Senhor: 
é admirável aos nossos olhos. 

 
_______________________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________  

 

Evangelho – (Vigília) 

(Mc 16, 1-8) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos 

 
1Depois de passar o sábado, Maria 

Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé 
compraram aromas para irem embalsamar 
Jesus. 2E no primeiro dia da semana, partindo 
muito cedo, chegaram ao sepulcro ao nascer do 
sol. 3Diziam umas às outras: «Quem nos irá 
revolver a pedra da entrada do sepulcro?» 4Mas, 
olhando, viram que a pedra já fora revolvida; e 
era muito grande. 5Entrando no sepulcro, viram 
um jovem sentado do lado direito, vestido com 
uma túnica branca, e ficaram assustadas. 6Mas 
ele disse-lhes: «Não vos assusteis. Procurais a 
Jesus de Nazaré, o Crucificado? Ressuscitou: 
não está aqui. Vede o lugar onde O tinham 
depositado. 7Agora ide dizer aos seus discípulos 
e a Pedro que Ele vai adiante de vós para a 
Galileia. Lá O vereis, como vos disse».  

 
Palavra da Salvação. 

 
_______________________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________  

 

 Oração Universal 

–  (Vigília)  –  
 
 1 – Pela santa Igreja de Deus, 
para que alcance cada vez mais consciência 
de ser a comunidade pascal de Jesus Cristo, 
oremos ao Senhor. 
 
2 – Por todos os baptizados, 
para que a Ressurreição gloriosa de Jesus 
renove neles a graça do seu renascimento baptismal, 
oremos ao Senhor. 
 
3 – Pela humanidade inteira,  
para que receba com alegria a feliz notícia 
de que em Cristo ressuscitado está a paz que ele 
procura, 
oremos ao Senhor. 
 

4 – Pela nossa comunidade paroquial, 
para que em cada lar se viva a santa Páscoa 
e aí se acolham os mais pobres e os que sofrem, 
oremos ao Senhor. 
 
5 – Pelos fiéis que já partiram na esperança da       
ressurreição, 
para que celebrem este banquete no Céu, 
pelos séculos dos séculos sem fim, 
oremos ao Senhor. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________  
 
 
 
 

Dia de Páscoa 
– Ressurreição de Jesus  

 
Imaginemos, por momentos, que uma 

pessoa falecida da nossa família, ou das 
nossas relações de amizade, regressava à 
vida, quando as saudades dela nos 
atormentavam. Seria um motivo de grande 
alegria e um acontecimento que percorreria 
o mundo. 

Podemos, assim, embora à distância, 
imaginar a profunda alegria que invadiu os 
corações de Nossa Senhora, dos Apóstolos 
e santas mulheres, além dos muitos amigos 
que tinha Jesus Cristo. 

Para nós, que temos fé, a Ressurreição 
do Senhor é mais do que um motivo 
humano de alegria. Ela é o fundamento da 
nossa fé e a certeza e que a morte – a 
nossa morte – foi definitivamente vencida.  

A partir de agora, a morte dos nossos é 
apenas um adeus até breve, porque todos 
nos encontraremos no Céu e o nosso corpo, 
baixado à sepultura, há-de ressuscitar 
também no fim do mundo. 

Alegremo-nos, pois, nesta solenidade, 
participando na alegria da Igreja primitiva, 
ao celebrar a Ressurreição do Senhor 
Jesus, todos os Domingos na Eucaristia 
____________________________________________ 

Dia de Páscoa 

1.ª Leitura (Act 10,34a.37-43) 

(Missa da Manhã e da Tarde) 
 
Monição:  
 

São Pedro foi a casa do centurião Cornélio para o 
baptizar a ele e à sua família. Ali proclama a 
ressurreição de Jesus. Ele e os apóstolos foram 
testemunhas dessa ressurreição e encarregados de a 
anunciar a todos povos da terra.    
  
Leitura: 
 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 
 
Naqueles dias, 34aPedro tomou a palavra 
e  disse:  37«Vós sabeis  o que aconteceu  
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em toda a Judeia, a começar pela 
Galileia, depois do baptismo que João 
pregou: 38Deus ungiu com a força do 
Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que 
passou fazendo o bem e curando a todos 
os que eram oprimidos pelo Demónio, 
porque Deus estava com Ele. 39Nós 
somos testemunhas de tudo o que Ele 
fez no país dos judeus e em Jerusalém; e 
eles mataram-n’O, suspendendo-O na 
cruz. 40Deus ressuscitou-O ao terceiro 
dia e permitiu-Lhe manifestar-Se, 41não a 
todo o povo, mas às testemunhas de 
antemão designadas por Deus, a nós que 
comemos e bebemos com Ele, depois de 
ter ressuscitado dos mortos. 42Jesus 
mandou-nos pregar ao povo e 
testemunhar que Ele foi constituído por 
Deus juiz dos vivos e dos mortos. 43É 
d’Ele que todos os profetas dão o 
seguinte testemunho: quem acredita 
n’Ele recebe pelo seu nome a remissão 
dos pecados». 
 

Palavra do Senhor. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________  

 

Dia de Páscoa 

Salmo Responsorial 

Sl 117 (118), 1-2.16ab-17.22-23 (R. 24) 
 

(Missa da Manhã e da Tarde) 
 

 
Monição: 
 

O salmo louva as maravilhas do Senhor. E a maior 
de todas é a ressurreição de Jesus. A Páscoa é o dia 
maravilhoso que o Senhor fez.  
 
Refrão: 
 

ESTE É O DIA QUE O SENHOR FEZ:  
EXULTEMOS E CANTEMOS DE ALEGRIA. 

 
Ou:         ALELUIA. 
 

Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, 
porque é eterna a sua misericórdia. 
Diga a casa de Israel: 
é eterna a sua misericórdia. 
  
A mão do Senhor fez prodígios, 
a mão do Senhor foi magnífica. 
Não morrerei, mas hei-de viver 
para anunciar as obras do Senhor. 
  
A pedra que os construtores rejeitaram 
tornou-se pedra angular. 
Tudo isto veio do Senhor: 
é admirável aos nossos olhos. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________  

 

Cristo Ressuscitou,  
Aleluia! Aleluia! 

 

Sequência Pascal 
 

(Missa da Manhã e da Tarde) 
 
À Vítima pascal 
ofereçam os cristãos 
sacrifícios de louvor. 
 

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. 

_  
 
 
 
 

–  Perguntar ao presidente           
   Celebrante (Sacerdote) se           
   pretende que o Leitor faça       
   (leia) esta sequência. 
 

 
 

______________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________  
 
 

Dia de Páscoa 

Aclamação ao Evangelho 
1 Cor 5, 7b-8a 

 
Monição:  
 

Cristo ressuscitado está connosco. É o mesmo 
que a Madalena encontrou junto ao túmulo, que 
apareceu aos Onze, no Cenáculo e surpreendeu os 
dois fugitivos de Emaús. 

Disponhamo-nos a ouvir com atenção e 
generosidade a Sua Palavra e a pô-la em prática. 

Manifestemos estes sentimentos de alegria e 
disponibilidade, cantando aleluia. 
 
Refrão:   ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 
 

Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado: 
celebremos a festa do Senhor. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________  
 

O Senhor ressuscitou 
verdadeiramente. Aleluia. 

 

Dia de Páscoa 

2.ª Leitura (Col 3, 1-4) 

(Missa da Manhã) 
 
Monição: 
 

A ressurreição de Jesus garante a eficácia da 
redenção que Ele realizou e que actua em nós pelo 
baptismo. Por ele ressuscitámos com Cristo e vivemos 
a vida nova da graça. Um dia o nosso corpo 
ressuscitará também com Ele. 
  
Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Colossenses 
  

Irmãos: 1Se ressuscitastes com 
Cristo, aspirai às coisas do alto, onde 
está Cristo, sentado à direita de Deus. 
2Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às 
da terra. 3Porque vós morrestes e a 
vossa vida está escondida com Cristo 
em Deus. 4Quando Cristo, que é a vossa 
vida, Se manifestar, também vós vos 
haveis de manifestar com Ele na glória. 
 

Palavra do Senhor 
  

_______________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________  

Dia de Páscoa 

2.ª Leitura (1 Cor 5,6b-8) 

(Missa da Tarde) 
 

 
Monição:  
 

A ressurreição de Cristo, nosso Cordeiro pascal, 
convida-nos a uma vida nova, que teremos de 
comunicar aos outros, como fermento de novidade no 
mundo. 
  
Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Coríntios 
  

Irmãos: 6bNão sabeis que um pouco 
de fermento leveda toda a massa? 
7Purificai-vos do velho fermento, para 
serdes uma nova massa, visto que sois 
pães ázimos. Cristo, o nosso cordeiro 
pascal, foi imolado. 8Celebremos a festa, 
não com fermento velho nem com 
fermento de malícia, mas com os pães 
ázimos da pureza e da verdade. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________  
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