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III Domingo da Páscoa
Ano A

No caminho de Emaús
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III Domingo da Páscoa
(Cristo vivo acompanha os homens...)

1.ª Leit. – Act 2, 14. 22-33;
Salmo – Sal 15, 1-2a e 5. 7-8. 9-10. 11;
2.ª Leit. – 1 Pedro 1, 17-21;
Evangelho – Lc 24, 13-35.

A liturgia deste domingo convida-nos a descobrir esse Cristo vivo que

acompanha os homens pelos caminhos do mundo, que com a sua Palavra ani-

ma os corações magoados e desolados, que se revela sempre que a comunida-

de dos discípulos se reúne para “partir o pão”; apela, ainda, a que os discípulos

sejam as testemunhas da ressurreição diante dos homens.

É no Evangelho, sobretudo, que esta mensagem aparece de forma níti-

da. O texto que nos é proposto põe Cristo, vivo e ressuscitado, a caminhar ao

lado dos discípulos, a explicar-lhes as Escrituras, a encher-lhes o coração de

esperança e a sentar-Se com eles à mesa para “partir o pão”. É aí que os

discípulos O reconhecem.

A primeira leitura mostra (através da história de Jesus) como do amor

que se faz dom a Deus e aos irmãos, brota sempre ressurreição e vida nova; e

convida a comunidade de Jesus a testemunhar essa realidade diante dos ho-

mens.

A segunda leitura convida a contemplar com olhos de ver o projecto

salvador de Deus, o amor de Deus pelos homens (expresso na cruz de Jesus e

na sua ressurreição). Constatando a grandeza do amor de Deus, aceitamos o

seu apelo a uma vida nova.
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Ritos Iniciais

Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco.

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...
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Oração Colecta
Pres. – Exulte sempre o vosso povo, Senhor,

com a renovada juventude da alma, de modo que,
alegrando-se agora
por se ver restituído à glória da adopção divina,
aguarde o dia da ressurreição
na esperança da felicidade eterna.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro dos Actos dos Apóstolos (Actos 2, 14.22-33)

"Não era possível que Ele ficasse sob o domínio da morte"

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

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 15 (16), 1-2a.5.7-8.9-10.11 (R. 11a ou Aleluia)
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Refrão: Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida.

Defendei-me, Senhor; Vós sois o meu refúgio.
Digo ao Senhor: Vós sois o meu Deus.
Senhor, porção da minha herança e do meu cálice,
está nas vossas mãos o meu destino.

Bendigo o Senhor por me ter aconselhado,
até de noite me inspira interiormente.
O Senhor está sempre na minha presença,
com Ele a meu lado não vacilarei.

Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta
e até o meu corpo descansa tranquilo.
Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos,
nem deixareis o vosso fiel conhecer a corrupção.

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

Leitura da Primeira Epístola de S. Pedro  (1 Pedro 1, 17-21)

"Fostes resgatados pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro sem mancha"

Caríssimos:

Se invocais como Pai

Aquele que, sem acepção de pessoas,

julga cada um segundo as suas obras,

vivei com temor, durante o tempo de exílio neste mundo.

Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis,

como prata e oiro,

que fostes resgatados da vã maneira de viver,

herdada dos vossos pais,

mas pelo sangue precioso de Cristo,
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Cordeiro sem defeito e sem mancha,

predestinado antes da criação do mundo

e manifestado nos últimos tempos por vossa causa.

Por Ele acreditais em Deus,

que O ressuscitou dos mortos e Lhe deu a glória,

para que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus.
Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Cfr. Lc 24,32)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

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

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 24, 13-35)

"Conheceram-n'O ao partir o pão"

Dois dos discípulos de Emaús
iam a caminho duma povoação chamada Emaús,
que ficava a sessenta estádios de Jerusalém.
Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido.
Enquanto falavam e discutiam,
Jesus aproximou-Se deles e pôs-Se com eles a caminho.
Mas os seus olhos estavam impedidos de O reconhecerem.
Ele perguntou-lhes.
«Que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho?»
Pararam entristecidos.
E um deles, chamado Cléofas, respondeu:
«Tu és o único habitante de Jerusalém
a ignorar o que lá se passou estes dias».
E Ele perguntou: «Que foi?»
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Responderam-Lhe:
«O que se refere a Jesus de Nazaré,
profeta poderoso em obras e palavras
diante de Deus e de todo o povo;
e como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes
O entregaram para ser condenado à morte e crucificado.
Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de libertar Israel.
Mas, afinal, é já o terceiro dia depois que isto aconteceu.
É verdade que algumas mulheres do nosso grupo
nos sobressaltaram:
foram de madrugada ao sepulcro,
não encontraram o corpo de Jesus
e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns Anjos
a anunciar que Ele estava vivo.
Mas a Ele não O viram».
Então Jesus disse-lhes:
«Homens sem inteligência e lentos de espírito
para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram!
Não tinha o Messias de sofrer tudo isso
para entrar na sua glória?»
Depois, começando por Moisés
e passando por todos os Profetas,
explicou-lhes em todas as Escrituras
o que Lhe dizia respeito.
Ao chegarem perto da povoação para onde iam,
Jesus fez menção de ir para diante.
Mas eles convenceram-n’O a ficar, dizendo:
«Ficai connosco, Senhor, porque o dia está a terminar
e vem caindo a noite».
Jesus entrou e ficou com eles.
E quando Se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção,
partiu-o e entregou-lho.
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Nesse momento abriram-se-lhes os olhos
e reconheceram-n’O.
Mas Ele desapareceu da sua presença.
Disseram então um para o outro:
«Não ardia cá dentro o nosso coração,
quando Ele nos falava pelo caminho
e nos explicava as Escrituras?»
Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém
e encontraram reunidos os Onze e os que estavam com ele,
que diziam:
«Na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão».
E eles contaram o que tinha acontecido no caminho
e como O tinham reconhecido ao partir o pão.

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
 No Tempo Pascal a Igreja vive, celebra e testemunha a sua certeza, aquela

convicção que a faz existir e sem a qual ela não teria sentido neste mundo:
«Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de vós com
milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou no meio de vós, por seu
intermédio... vós destes-Lhe a morte, cravando-O na cruz (...). Mas Deus
ressuscitou-O, livrando-O dos laços da morte... Foi este Jesus que Deus
ressuscitou e disso todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado
pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que
Ele derramou...» Este é o núcleo da nossa fé, o fundamento da nossa espe-
rança, a inspiração para a nossa vida e a nossa acção, isto é, para as nossas
atitudes concretas, a nossa vida moral.

     Na Liturgia da Palavra deste Domingo, o encontro de Emaús sintetiza
muito bem a experiência cristã. Prestemos atenção, porque é de nós que fala
o Evangelho de hoje! O que há aí? Há, primeiramente o caminho – aquele da
vida: aí, os discípulos conversavam sobre todas as coisas que tinham aconte-
cido com Jesus. Mas, os acontecimentos, lidos somente à nossa luz, segundo
a nossa razão e os nossos critérios, são opacos, são tantas e tantas vezes, sem
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sentido... Por isso, no coração e no rosto daqueles dois discípulos havia triste-
za e escuro; eles estavam cegos e tristes... Dominava-os o desânimo e a
incerteza: esperaram tanto e, agora, já só restava um túmulo vazio... Mas, à
luz do Ressuscitado – quando o experimentamos vivo entre nós – tudo muda,
absolutamente. Primeiro o coração arde no nosso peito. Arde com a alegria e
o calor de quem vê um sentido – e um sentido de amor e de vida – para os
acontecimentos da existência, mesmo os mais sombrios: «Não tinha o Mes-
sias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória?» Que palavras impres-
sionantes! São as mesmas dos Actos dos Apóstolos, na primeira leitura: «se-
gundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós destes-Lhe a mor-
te...». Aqui, compreendamos bem: só na fé se pode penetrar o mistério e
ultrapassar o absurdo! Então, com Jesus, na sua luz, os nossos olhos abrem-se
e reconhecemos Jesus, experimentamo-lo vivo, próximo, como Senhor, que dá
orientação, sustento e sentido à nossa vida! Sentimos, então, a necessidade de
conviver e compartilhar com os outros que fizeram a mesma experiência,
todos reunidos em torno daqueles que o Senhor constituiu como suas primei-
ras testemunhas – os Apóstolos e seus sucessores, os Bispos em comunhão
com o Sucessor de Simão, a quem o Senhor apareceu em primeiro lugar den-
tre os Apóstolos. É assim que somos cristãos; é assim que somos Igreja!

     Esta é, portanto, a certeza dos cristãos, a nossa certeza! Hoje somos
nós as testemunhas! Hoje somos nós quem devemos pedir: «Mane nobiscum,
Domine!» – «Fica connosco, Senhor!». Só seremos cristãos de verdade se
ficarmos com o Senhor que fica connosco, se o encontrarmos sempre na
Palavra e no Pão eucarístico. Nunca esqueçamos: os discípulos sentiram o
coração arder ao escutá-lo na Escritura e reconheceram-n’O ao partir o Pão!
Esta é a experiência dos cristãos de todos os tempos. João Paulo II, precisa-
mente na sua Carta Apostólica Mane nobiscum Domine (2004 – Ano da
Eucaristia) afirmava essa necessidade absoluta de Cristo, necessidade de  voltar
sempre a Ele: «Cristo está no centro não só da história da Igreja, mas
também da história da humanidade. Tudo é recapitulado nele. Cristo é o
fim da história humana, o ponto para onde tendem os desejos da histó-
ria e da civilização, o centro do género humano, a alegria de todos os
corações e a plenitude de suas aspirações. Nele, Verbo feito carne, reve-
lou-se realmente não só o mistério de Deus, mas também o próprio misté-
rio do homem. Nele, o homem encontra a redenção e a plenitude!» (n. 6).
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O mundo actual – e o mundo de sempre – deseja apontar outros caminhos
de realização para o homem; outras possibilidades de vida... Os cristãos não
se iludem! Sabemos onde está a nossa vida, sabemos onde encontrar o cami-
nho e a verdade de nossa existência: em Cristo sempre presente na Palavra e
na Eucaristia experimentadas na vida da Igreja! Repito: este é o centro da
experiência cristã; e precisamente daqui brotam as exigências de coerência
de nossa vida: «fostes resgatados da vã maneira de viver, herdada dos
vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro sem defeito e
sem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestado
nos últimos tempos por vossa causa. Por Ele acreditais em Deus, que O
ressuscitou dos mortos e Lhe deu a glória, para que a vossa fé e a vossa
esperança estejam em Deus.» Eis o mistério: antes do início do mundo o Pai
tinha-nos preparado este Cordeiro imolado, para que nele encontrássemos a
vida e a paz! Por Ele alcançamos a fé em Deus; por Ele, a nossa vida ganhou
um novo sentido! E porque Deus O ressuscitou dos mortos e Lhe deu a glória,
a nossa fé e a nossa esperança estão em Deus, estão firmes na Rocha! Por
isso, «Vivei com temor, durante o tempo de exílio neste mundo». Vivamos
para Deus e manifestemos isso pelo nosso modo de pensar, falar, agir e viver!

Irmãos e irmãs! Não tenhamos medo de colocar em Cristo toda a nossa
vida e toda a nossa esperança! É Ele quem nos fala agora, na Palavra, e agora
mesmo, para que os nossos olhos se abram e o reconheçamos... Ele mesmo
nos partirá o Pão. A Ele a glória pelos séculos! Amém.

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Oremos a Cristo ressuscitado,
que caminha connosco sem O reconhecermos
e sabe o que mais nos preocupa,
e peçamos-Lhe que ilumine o nosso espírito,
nos mostre, sem cessar, o seu caminho
e nos faça solidários de quem sofre,
dizendo cheios de fé:

«Rei da glória, ouvi a nossa oração»
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1. Pela Igreja, testemunha de Jesus ressuscitado,
pelos catecúmenos que descobrem o Evangelho,
e pelos catequistas que os ensinam e acompanham,
oremos ao Senhor.

2. Por aqueles que se dedicam ao bem público,
pelos que servem os mais pobres e infelizes
e pelos que acolhem toda a gente, sem excepção.
oremos ao Senhor.

3. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos,
pelos que desistem como os discípulos de Emaús
e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia,
oremos ao Senhor.

4. Pelos crentes que dizem a Jesus: "fica connosco",
pelos jovens que fazem d'Ele o grande amigo,
e pelas crianças que O recebem na primeira comunhão,
oremos ao Senhor.

5. Por todos nós aqui reunidos em assembleia,
pelos doentes da nossa paróquia
e por aqueles que já partiram deste mundo,
oremos ao Senhor.

Pres. – Senhor Jesus ressuscitado,
que nos resgatastes da vã maneira de viver,
não com ouro ou prata,
mas com o vosso próprio sangue,
acompanhai-nos nos nossos caminhos,
abri os olhos a todo aquele que Vos procura,
aquecei os nossos corações
e convidai-nos a comer à vossa mesa.
Vós que sois Deus com o Pai
na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Liturgia Eucarística

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinho da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Orai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.

Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para glória do Seu nome,
para nosso bem e de toda a santa Igreja.

Oração sobre as Oblatas

Pres. – Aceitai Senhor,
os dons da vossa Igreja em festa.
Vós que lhe destes tão grande felicidade,
fazei-a tomar parte na alegria eterna.
Por Nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Prefácio
Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.

Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.

Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – É nosso dever, é nossa salvação.

Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação,
dar-Vos graças sempre e em toda a parte,
por Jesus Cristo, vosso Filho,
que ressuscitastes dos mortos.
Morrendo, destruiu a nossa morte.
Ressuscitando, deu-nos a sua vida.
Como aconteceu com os discípulos de Emaús,
Ele nos convida, em cada domingo,
a ouvir a sua palavra, a sentar-nos à sua mesa,
onde retemperamos as forças perdidas
no desgaste da vida e de todos os dias.
Por isso, com os anjos e santos,
com os discípulos de ontem e de hoje,
queremos proclamar os vossos louvores,
cantando com alegria:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Sois verdadeiramente Santo e digno de glória,
Deus, amigo dos homens,
que sempre os acompanhais no seu caminho.
Verdadeiramente bendito é o vosso Filho,
que está presente no meio de nós
quando nos reunimos no seu amor
e, como outrora aos discípulos de Emaús,
Ele nos explica o sentido da Escritura
e nos reparte o pão da vida.
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Nós Vos suplicamos, Pai clementíssimo:
enviai o vosso Espírito Santo,
para que santifique este pão e este vinho,
de modo que se convertam para nós
no Corpo e Sangue ✠✠✠✠✠ de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Na véspera da sua paixão, durante a última Ceia,
tomou o pão, abençoou-o, partiu-o
e deu-o aos seus discípulos, dizendoo:

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

De igual modo, depois da Ceia,
tomou o cálice
e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI:
ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA,
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS,
PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Pai santo, celebrando o memorial de Cristo,
vosso Filho, nosso Salvador,
que pela sua paixão e morte na cruz
fizeste entrar na glória de ressurreição
e glorificastes, sentando-O à vossa direita,



— 191 —

anunciamos a obra do vosso amor,
enquanto esperamos a sua vinda gloriosa,
e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação.

Olhai para a oblação da vossa Igreja,
na qual Vos oferecemos o sacrifício pascal de vosso Filho,
como nos foi deixado,
para que, pelo Espírito do vosso amor,
sejamos contados, agora e por toda a eternidade,
entre os membros do vosso Filho,
cujo Corpo e Sangue comungámos.

Fortalecei, Senhor, a vossa Igreja na fé e na caridade,
em comunhão com o nosso Papa Bento XVI
e o nosso Arcebispo Jorge,
com todos os Bispos, presbíteros, diáconos e catequistas,
e todo o povo por Vós resgatado.

Abri os olhos do nosso coração
às necessidades e sofrimentos dos irmãos;
inspirai as nossas palavras e obras
para confortarmos os que andam cansados e oprimidos;
e ensinai-nos a servi-los de coração sincero,
segundo o exemplo e o mandamento de Cristo.

Fazei que a vossa Igreja seja o testemunho vivo
da verdade e da liberdade, da justiça e da paz,
para que em todos os homens
se renove a esperança do mundo novo.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos
que morreram na paz de Cristo
e de todos os defuntos, cuja fé só Vós conhecestes:
admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto
e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição.
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E também a nós,
a terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra,
recebei-nos na morada eterna,
onde viveremos sempre convosco
e, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus,
com os Apóstolos e os Mártires
e em comunhão com todos os Santos,
Vos louvaremos e glorificaremos.
Por Jesus Cristo, vosso Filho.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
a Vós, Deus Pai todo-poderoso,
na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória
agora e para sempre.

R.: Amén.
Ritos da Comunhão

Pres. –Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,

santificado seja o Vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a Vossa vontade
assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal,
e dai ao nosso mundo a paz que o Vosso Filho trouxe,
na tarde da Páscoa, aos discípulos a caminho de Emaús,
para que, ajudados pela Vossa misericórdia,
nos tornemos novas criaturas
e sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
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Pres. – Senhor Jesus Cristo, Cordeiro Pascal,
ficai connosco!
Que a Vossa palavra de paz,
seja luz quando o dia declina.
Que o partilhar do Vosso Pão,
nos dê força para ficarmos sempre convosco,
como é da Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.

Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.
Povo (Coro) – Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,

tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz.

Pres. – Felizes os convidados
para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno de
que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo

e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne
aqueles que renovastes
com os sacramentos de vida eterna.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Bênção Final

Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – Deus todo-poderoso vos dê a sua bênção
e em Sua misericórdia vos guarde de todo o pecado.

R.: Amén.

Pres. – Deus, que pela ressurreição de seu Filho Unigénito
vos renovou para a vida eterna,
vos conceda a glória da imortalidade.

R.: Amén.

Pres. – A vós que celebrais com alegria o Tempo Pascal,
Deus vos conceda a graça de chegar um dia
às alegrias da Páscoa Eterna.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

Pai, Filho e          ✠✠✠✠✠ Espírito Santo!

R.: Amén.

Emaús…
é a nossa história de cada dia:
os nossos olhos fechados…
os nossos corações que duvidosos…
os nossos velhos sonhos vividos com decepção…
o nosso caminho, talvez, afastando-se do Ressuscitado…
Há urgência em abrir os nossos olhos
para reconhecer a sua Presença e a sua acção
no coração do mundo
e para levar a Boa Notícia:
Deus ressuscitou Jesus! Eis a nossa fé!

Pres. – Ide em Paz e o Senhor vos acompanhe! Aleluia!.. Aleluia!...
R.: Graças a Deus!... Aleluia!.. Aleluia!...


