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III Domingo da Páscoa
Ano B

Depois de Emaús...
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III Domingo da Páscoa
(Depois de Emaús...)

1.ª Leit. – Act 3, 13-15. 17-19;
Salmo – 4, 2. 4. 7. 9;
2.ª Leit. –  1 Jo 2, 1-5a;
Evangelho – Lc 24, 35-48.

Jesus ressuscitou verdadeiramente? Como é que podemos fazer uma ex-
periência de encontro com Jesus ressuscitado? Como é que podemos mostrar
ao mundo que Jesus está vivo e continua a oferecer aos homens a salvação?
É, fundamentalmente, a estas questões que a liturgia do 3º Domingo da Pás-
coa procura responder.

O Evangelho assegura-nos que Jesus está vivo e continua a ser o centro
à volta do qual se constrói a comunidade dos discípulos. É precisamente nesse
contexto eclesial - no encontro comunitário, no diálogo com os irmãos que
partilham a mesma fé, na escuta comunitária da Palavra de Deus, no amor
partilhado em gestos de fraternidade e de serviço - que os discípulos podem
fazer a experiência do encontro com Jesus ressuscitado. Depois desse "en-
contro", os discípulos são convidados a dar testemunho de Jesus diante dos
outros homens e mulheres.

A primeira leitura apresenta-nos, precisamente, o testemunho dos discí-
pulos sobre Jesus. Depois de terem mostrado, em gestos concretos, que Jesus
está vivo e continua a oferecer aos homens a salvação, Pedro e João convi-
dam os seus interlocutores a acolherem a proposta de vida que Jesus lhes faz.

A segunda leitura lembra que o cristão, depois de encontrar Jesus e de
aceitar a vida que Ele oferece, tem de viver de forma coerente com o com-
promisso que assumiu… Essa coerência deve manifestar-se no reconheci-
mento da debilidade e da fragilidade que fazem parte da realidade humana e
num esforço de fidelidade aos mandamentos de Deus.
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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...



— 181 —

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 dos Actos dos Apóstolos       (Act 3,13-15.17-19)

«Matastes o autor da vida; mas Deus ressuscitou-o dos mortos»

Naqueles dias, Pedro disse ao povo:
"O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob,
o Deus de nossos pais,
glorificou o seu Servo Jesus,
que vós entregastes e negastes na presença de Pilatos,
estando ele resolvido a soltá-l'O.
Negastes o Santo e o Justo
e pedistes a libertação dum assassino;
matastes o autor da vida,
mas Deus ressuscitou-O dos mortos,
e nós somos testemunhas disso.
Agora, irmãos, eu sei que agistes por ignorância,
como também os vossos chefes.
Foi assim que Deus cumpriu
o que de antemão tinha anunciado
pela boca de todos os Profetas:
que o seu Messias havia de padecer.
Portanto, arrependei-vos e convertei-vos,
para que os vossos pecados sejam perdoados".

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 4, 2.4.7.9 (R. 7a)

Refrão: Fazei brilhar sobre nós, Senhor,
A luz do vosso rosto.

Quando Vos invocar, ouvi-me, ó Deus de justiça.
Vós que na tribulação me tendes protegido,
compadecei-vos de mim
e ouvi a minha súplica.

Sabei que o Senhor faz maravilhas pelos seus amigos,
o Senhor me atende quando O invoco.
Muitos dizem: "Quem nos fará felizes?"
Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz da vossa face.

Em paz me deito e adormeço tranquilo,
porque só Vós, Senhor,
me fazeis repousar em segurança.
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Leitura da Primeira Epístola de São João (1 Jo 2,1-5a)

«Ele é a vítima de propiciação pelos nossos pecados
e também pelos do mundo inteiro»

Meus filhos,
escrevo-vos isto, para que não pequeis.
Mas se alguém pecar,
nós temos Jesus Cristo, o Justo,
como advogado junto do Pai.
Ele é a vítima de propiciação pelos nossos pecados,
e não só pelos nossos,
mas também pelos do mundo inteiro.
E nós sabemos que O conhecemos,
se guardamos os seus mandamentos.
Aquele que diz conhecê-l'O
e não guarda os seus mandamentos
é mentiroso e a verdade não está nele.
Mas se alguém guardar a sua palavra,
nesse o amor de Deus é perfeito.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(cf. Lc 24, 32)

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

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

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
(Lc 24, 35-48)

«Assim está escrito que o Messias havia de sofrer
e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia»

Naquele tempo,
os discípulos de Emaús
contaram o que tinha acontecido no caminho
e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão.
Enquanto diziam isto,
Jesus apresentou-Se no meio deles e disse-lhes:
"A paz esteja convosco".
Espantados e cheios de medo, julgavam ver um espírito.
Disse-lhes Jesus:
"Porque estais perturbados
e porque se levantam esses pensamentos nos vossos corações?
Vede as minhas mãos e os meus pés: sou Eu mesmo;
tocai-Me e vede: um espírito não tem carne nem ossos,
Como vedes que Eu tenho".
Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés.
E como eles, na sua alegria e admiração,
não queriam ainda acreditar,
perguntou-lhes:
"Tendes aí alguma coisa para comer?"
Deram-Lhe uma posta de peixe assado,
que Ele tomou e começou a comer diante deles.
Depois disse-lhes:
"Foram estas as palavras que vos dirigi,
quando ainda estava convosco:
'Tem de se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito
na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos'".
Abriu-lhes então o entendimento
para compreenderem as Escrituras
e disse-lhes:
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"Assim está escrito que o Messias havia de sofrer
e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia,
e que havia de ser pregado em seu nome
o arrependimento e o perdão dos pecados
a todas as nações, começando por Jerusalém.
Vós sois as testemunhas de todas estas coisas".

Palavra da Salvação.

Proposta de Reflexão Homilética
 A Palavra de Deus deste Domingo do Tempo Pascal recorda-nos um

facto histórico tremendo, ao mesmo tempo misterioso e doloroso: os judeus,
povo que esperou o Messias, não acolheu o Messias! E tudo terminou num
desastre: "Vós rejeitastes o Santo e o Justo. Vós matastes o Autor da vida.
Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos". Misteriosamente o
Povo de Deus do Antigo Testamento não foi capaz de reconhecer o Messias
que lhe fora enviado e entregou-O a Pilatos, que O mandou crucificar. Não
culpemos os judeus. A própria Palavra do Senhor afirma: "Eu sei que agistes
por ignorância, assim como os vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse
modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas: que o
Messias haveria de sofrer". Que mistério, irmãos: na rejeição dos judeus,
que terminou levando Cristo à cruz, o plano de Deus estava a ser cumprido! O
próprio Senhor ressuscitado afirma a mesma coisa no Evangelho de hoje:
"Assim está escrito: 'O Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos ao ter-
ceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos
pecados a todas as nações".

Mas, porque deveria ser assim? Porque devia passar o plano de Deus  pela
cruz, tão feia, tão humilhante, dolorosa e sofrida? Com piedade e unção, pro-
curemos contemplar um pouquinho este tão grande e santo mistério. A cruz
fazia parte do plano de Deus,  primeiramente porque nela se manifesta o que
o pecado fez com o homem e do que o homem pecador se tornou capaz: de
matar a Deus e se desgraçar. A humanidade pecadora – esta, que vemos hoje
– de tal modo se fechou para Deus que o continua a matar . Desde o início da
história temos matado Deus, renegando-O, desobedecendo-Lhe, colocando-
O em último lugar... Mas, quando fazemos isso, destruímo-nos, desfiguramo-
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nos, edificamos a nossa vida pessoal e social sobre a areia. Na cruz de Jesus,
Deus mostra-nos isso: a gravidade do nosso pecado, o desastre que é fechar-
se para o Senhor. Num mundo que brinca com o pecado e já não leva a sério
a gravidade de pecar, olhemos a cruz e veremos o que nosso pecado provoca!
Não deixará nunca de impressionar a frase de São Pedro na primeira leitura
de hoje: "Vós matastes o Autor da Vida!" – Com o nosso pecado, matamos
Aquele que é a Vida e matamo-nos a nós!

Mas, a cruz revela também, com toda a força, até onde Deus é capaz de ir
por nós: ele é capaz de se entregar, de dar sua vida por nós! No seu Filho o Pai
entrega-nos tudo o que de precioso que Ele tem! No Filho feito homem de
dores, humilhado e derrotado, nós podemos compreender o quanto somos
amados por Deus, o quanto Ele nos leva a sério, o quanto é capaz de descer
para nos procurar! Contemplemos a cruz e sejamos gratos a Deus que se
entrega assim!

Finalmente, a cruz revela a desconcertante, fidelidade de Deus: nela des-
cobrimos o verdadeiro nome do nosso Deus. E o Seu nome é Fidelidade, o Seu
nome é Amor. Primeiro fidelidade e amor do Pai em relação ao Filho. Ao Filho
amado que se entregou ao Pai por nós, Deus-Pai ressuscitou-O e deu-Lhe
toda a glória. É o que anuncia a primeira leitura de hoje: "O Deus de nossos
Pais glorificou o seu servo Jesus. Vós matastes o Autor da Vida, mas
Deus ressuscitou-O dos mortos!" Que mistério, meus irmãos! O Filho, en-
tregue ao Pai com toda a confiança e todo o abandono, o Filho, feito homem
de dores, agora é glorificado pelo Pai e colocado no mais alto da glória. Deus
jamais abandona os que a Ele se confiam. Podemos imaginar o Senhor Jesus
a dizer as palavras do Salmo de hoje: "Em paz me deito e adormeço tranquilo,
porque só Vós, Senhor, me fazeis repousar em segurança" O nosso Salva-
dor adormeceu no sono da morte certo de que o Pai O despertaria para a vida
da glória! Sim, o Pai é Fidelidade, o Pai é Amor! Mas, é também fidelidade e
amor para connosco. Efetivamente, tudo quanto aconteceu com o Filho na
cruz foi por nós, para nossa salvação, para que o nosso pecado, a nossa situ-
ação de miséria, encontrasse expiação. Eis como a Palavra de Deus deste
domingo insiste nisso: "Se alguém pecar, temos junto do Pai um Defensor:
Jesus Cristo, o Justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e
não só pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro". E o próprio
Jesus afirma no Evangelho que "no seu nome serão anunciados a conver-
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são e o perdão dos pecados a todas as nações". Na cruz e ressurreição do
Senhor, Deus, amorosamente concedeu-nos o perdão dos pecados!

Então, que temos de fazer para corresponder a tanto amor, a tão grande
graça? Três coisas: primeira – crer em Jesus, o Enviado do Pai, que por
nós morreu e ressuscitou: "Convertei-vos para que os vossos pecados se-
jam perdoados!" Quem crer em Jesus, quem diante d’Ele reconhecer-se
pecador e O acolher como o Salvador e n’Ele colocar a vida, n’Ele encontrará
o perdão que vem pela cruz e a ressurreição. Segundo – viver na Palavra
do Senhor: "Para saber se O conhecemos, vejamos se guardamos os seus
mandamentos. Naquele que guarda a Sua palavra, o amor de Deus é
plenamente realizado". A fé não é um sentimento nem uma teoria. A nossa
fé em Jesus morto e ressuscitado deve levar a um compromisso sério e radi-
cal com o Senhor na nossa vida concreta. Quem não guarda os mandamentos,
não crê! Quem não crê, fecha-se à salvação! Terceiro – testemunhar Je-
sus morto e ressuscitado: "Vós matastes o Autor da vida, mas Deus o
ressuscitou dos mortos. Disso nós somos testemunhas!" E Jesus diz: "Vós
sereis testemunhas de tudo isso!" Nós não conhecemos Jesus de um modo
teórico. Nós experimentamo-l’O na força da Sua Palavra e na graça dos seus
sacramentos, sobretudo na participação na Eucaristia. Jesus, para nós, não é
um fantasma! "Por que estais preocupados tendes dúvidas no coração?
Vede minhas mãos e meus pés: sou eu mesmo!" Sim, quantas vezes tocamos
Jesus, sentimo-l’O vivo, caminhando connosco! Tenhamos, então a coragem
de n’Ele acreditar, de n’Ele viver e d’Ele dar testemunho onde quer que este-
jamos e onde quer que vivamos. Jesus não é um fantasma! Jesus está vivo!
Jesus é Senhor! Que a sua paz, a sua vitória e o seu perdão estejam sempre
connosco.

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Cristo ressuscitado está no meio de nós,
mas também está como defensor junto do Pai
a interceder pelos pecadores do mundo inteiro.
Com toda a confiança, peçamos-Lhe na oração universal
que os seus fiéis sejam testemunhas do perdão
que Ele oferece a cada homem, dizendo com alegria:

«Cristo ressuscitado, ouvi-nos»
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1. Pelos que encontram Jesus Cristo nas Escrituras,
pelos que o reconhecem ao partir do pão
e por aqueles a quem Ele perdoa os pecados,
oremos ao Senhor.

2. Pelos que trabalham pela paz e pela justiça,
pelos que exercem responsabilidades maiores
e pelos povos do mundo inteiro e seus governos,
oremos ao Senhor.

3. Pelas vítimas das injustiças deste mundo,
pelos inocentes perseguidos e condenados
e por aqueles de quem Jesus se fez igual,
oremos ao Senhor.

4. Pelos que não ousam crer na Ressurreição de Jesus,
pelos que por vergonha negam o Santo e o Justo
e pelos que agem contra Ele por ignorância,
oremos ao Senhor.

5. Por todos nós aqui presentes neste dia,
pelos que celebraram connosco a santa Páscoa
e pelos que esperam celebrá-la na glória eterna,
oremos ao Senhor.

Pres. – Senhor Jesus Cristo, amigo dos homens,
que pela vossa cruz e ressurreição
cumpristes o que diziam as Escrituras,
fazei de nós testemunhas audazes da Palavra
no mundo onde nos enviais a trabalhar.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

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.
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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.

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,
mas especialmente neste tempo
em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado.
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Ele passou pelo mundo fazendo o bem.
Aceitou o sofrimento da sua paixão e morte,
para nos levar à verdadeira felicidade.
Ele é o Cordeiro pascal
que reconciliou convosco todos os homens.
Ele foi rejeitado pelo seu povo,
e tornou-se a salvação das nações.
Ele morreu, ressuscitou e está vivo.
Ele está sempre connosco,
para nos dar a Sua paz,
a alegria de viver,
a coragem na fé
e a vida cheia de amor fraterno.
Ele nos envia a todas as nações
para dar testemunho do seu amor,
pregar em seu nome o arrependimento
e o perdão dos pecados.
Onde Ele está,
estaremos nós também um dia.
Por isso queremos juntar já as nossas vozes
às de todos os eleitos
que cantam para sempre a alegria dos vivos
à volta do trono do Cordeiro vitorioso,
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,
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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 de todo o pecado.
Que a presença de Vosso Filho
ressuscitado de entre os mortos
desfaça as nossas dúvidas religiosas,
fortaleça a nossa fraqueza espiritual
e faça de nós homens novos
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,
Vós estais no meio de nós
e comunicais-nos a vossa paz,
como o fizestes aos Apóstolos.
A seu exemplo, mudai o nosso coração
e fazei de nós um povo de irmãos,
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…
Ao longo da semana que se segue,
continuemos a dar testemunho de que Cristo Ressuscitado
continua a acompanhar-nos pelos caminhos da vida.
Sejamos uns para os outros essa presença do Ressuscitado.

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


