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II Domingo da Páscoa
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II Domingo da Páscoa
(Oito dias depois!...)

1.ª Leit. – Act 2, 42-47;
Salmo – Sal 117, 2-4. 13-15. 22-24;
2.ª Leit. – 1 Pedro 1, 3-9
Evangelho – Jo 20, 19-31.

A liturgia deste domingo apresenta-nos essa comunidade de Homens

Novos que nasce da cruz e da ressurreição de Jesus: a Igreja. A sua missão

consiste em revelar aos homens a vida nova que brota da ressurreição.

Na primeira leitura temos, na "fotografia" da comunidade cristã de

Jerusalém, os traços da comunidade ideal: é uma comunidade fraterna, preocu-

pada em conhecer Jesus e a sua proposta de salvação, que se reúne para

louvar o seu Senhor na oração e na Eucaristia, que vive na partilha, na doação

e no serviço e que testemunha - com gestos concretos - a salvação que Jesus

veio propor aos homens e ao mundo.

A segunda leitura recorda aos membros da comunidade cristã que a

identificação de cada crente com Cristo – nomeadamente com a sua entrega

por amor ao Pai e aos homens – conduzirá à ressurreição. Por isso, os crentes

são convidados a percorrer a vida com esperança (apesar das dificuldades, dos

sofrimentos e da hostilidade do "mundo"), de olhos postos nesse horizonte onde

se desenha a salvação definitiva.

No Evangelho sobressai a ideia de que Jesus vivo e ressuscitado é o

centro da comunidade cristã; é à volta d'Ele que a comunidade se estrutura e é

d'Ele que ela recebe a vida que a anima e que lhe permite enfrentar as dificul-

dades e as perseguições. Por outro lado, é na vida da comunidade (na sua

liturgia, no seu amor, no seu testemunho) que os homens encontram as provas

de que Jesus está vivo.
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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. – Deus de eterna misericórdia,

que reanimais a fé do vosso povo
na celebração anual das festas pascais,
aumentai em nós os dons da vossa graça,
para compreendermos melhor
as riquezas inesgotáveis
do Baptismo com que fomos purificados,
do Espírito em que fomos renovados
e do Sangue com que fomos redimidos.
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 (Act 2,42-47)

«Todos os que haviam abraçado a fé viviam unidos e tinham tudo em comum»

Os irmãos eram assíduos ao ensino dos Apóstolos,
à comunhão fraterna, à fracção do pão e às orações.
Perante os inumeráveis prodígios e milagres
realizados pelos Apóstolos,
toda a gente se enchia de terror.
Todos os que haviam abraçado a fé
viviam unidos e tinham tudo em comum.
Vendiam propriedades e bens
e distribuíam o dinheiro por todos,
conforme as necessidades de cada um.
Todos os dias frequentavam o templo,
como se tivessem uma só alma,
e partiam o pão em suas casas;
tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração,
louvando a Deus e gozando da simpatia de todo o povo.
E o Senhor aumentava todos os dias
o número dos que deviam salvar-se.

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 117 (118), 2-4.13-15.22-24 (R. 1)

Refrão: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom,
Porque é eterna a sua misericórdia.

Diga a casa de Israel:
é eterna a sua misericórdia.
Diga a casa de Aarão:
é eterna a sua misericórdia.
Digam os que temem o Senhor:
é eterna a sua misericórdia.

Empurraram me para cair,
mas o Senhor me amparou.
O Senhor é a minha fortaleza e a minha glória,
foi Ele o meu Salvador.
Gritos de júbilo e de vitória nas tendas dos justos:
a mão do Senhor fez prodígios.

A pedra que os construtores rejeitaram
tornou se pedra angular.
Tudo isto veio do Senhor:
é admirável aos nossos olhos.
Este é o dia que o Senhor fez:
exultemos e cantemos de alegria.
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Leitura da Primeira Epístola de S. Pedro (1 Pedro 1, 3-9)

«Fez-nos renascer para uma esperança viva
pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos»

Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que, na sua grande misericórdia, nos fez renascer,
pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos,
para uma esperança viva,
para uma herança que não se corrompe,
nem se mancha, nem desaparece,
reservada nos Céus para vós
que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé,
para a salvação que se vai revelar nos últimos tempos.
Isto vos enche de alegria,
embora vos seja preciso ainda, por pouco tempo,
passar por diversas provações,
para que a prova a que é submetida a vossa fé
– muito mais preciosa que o ouro perecível,
que se prova pelo fogo –
seja digna de louvor, glória e honra,
quando Jesus Cristo Se manifestar.
Sem O terdes visto, vós O amais;
sem O ver ainda, acreditais n'Ele.
E isto é para vós fonte de uma alegria inefável e gloriosa,
porque conseguis o fim da vossa fé,
a salvação das vossas almas.

Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho
(Jo 20, 29)

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

Disse o Senhor a Tomé: «Porque me viste, acreditaste;
felizes os que acreditam sem terem visto».

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João
(Jo 20, 19-31)

«Oito dias depois, veio Jesus...»

Na tarde daquele dia, o primeiro da semana,
estando fechadas as portas da casa
onde os discípulos se encontravam,
com medo dos judeus,
veio Jesus, colocou-Se no meio deles e disse-lhes:
«A paz esteja convosco».
Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado.
Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor.
Jesus disse-lhes de novo:
«A paz esteja convosco.
Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós».
Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes:
«Recebei o Espírito Santo:
àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados;
e àqueles a quem os retiverdes serão retidos».
Tomé, um dos Doze, chamado Dídimo,
não estava com eles quando veio Jesus.
Disseram-lhe os outros discípulos:
«Vimos o Senhor».
Mas ele respondeu-lhes:
«Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos,
se não meter o dedo no lugar dos cravos
e a mão na seu lado, não acreditarei».
Oito dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa
e Tomé com eles.
Veio Jesus, estando as portas fechadas,
apresentou-Se no meio deles e disse:
«A paz esteja convosco».
Depois disse a Tomé:
«Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos;
aproxima a tua mão e mete-a no meu lado;
e não sejas incrédulo, mas crente».
Tomé respondeu-Lhe:
«Meu Senhor e meu Deus!»
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Disse-lhe Jesus:
«Porque Me viste acreditaste:
felizes os que acreditam sem terem visto».
Muitos outros milagres fez Jesus
na presença dos seus discípulos,
que não estão escritos neste livro.
Estes, porém, foram escritos
para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus,
e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome.

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
 Estamos ainda em pleno dia da Páscoa, «o Dia que o Senhor fez para

nós» – é esta a Oitava da Santa Páscoa.
Se no dia da Ressurreição a liturgia centrava a nossa atenção em Jesus

Ressuscitado, vencedor da morte, hoje, neste Domingo da Oitava, a atenção
concentra-se nos efeitos dessa vitória formidável para nós e para toda a
humanidade.

O Senhor Jesus, morto como homem, morto na sua natureza humana, foi
ressuscitado pelo Pai, que derramou sobre ele o Espírito Santo, Senhor que dá
a Vida. E agora, cheio do Espírito, Jesus dá-nos esse Dom divino, esse fruto
da sua Ressurreição.

Primeiro dá-lo aos seus apóstolos «ao anoitecer daquele dia, o primeiro
depois do sábado». Passou o sábado dos judeus, passou a Lei de Moisés,
passou a antiga criação. E Jesus ressuscitado sopra sobre os Apóstolos o
Espírito Santo, recebido do Pai na Ressurreição: «Assim como o Pai Me
enviou, também Eu vos envio a vós. Recebei o Espírito Santo: àqueles a
quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados; e àqueles a quem os
retiverdes serão retidos». Assim começa o cristianismo, assim ganha vida a
Igreja: no Espírito do Ressuscitado!

Os Apóstolos agora, recebendo o Espírito, recebem a vida nova de Cristo,
a vida que dura para a eternidade. Esse mesmo Espírito, nós o recebemos nas
águas do Baptismo e na comunhão do Corpo Senhor na Eucaristia. Por isso,
na oração Colecta da Missa de hoje pedimos a graça de compreender melhor,
isto é, de viver intensamente na vida «o Baptismo que nos lavou, o Espírito
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que nos deu a nova vida e o Sangue que nos redimiu». Por outras palavras:
pela participação nos santos sacramentos, sobretudo no Baptismo e na
Eucaristia, nós recebemos continuamente o Espírito do Ressuscitado e, assim,
recebemos a sua vida nova, a vida que nos renova já aqui, neste mundo, e nos
dá a Vida eterna. Por isso a segunda leitura de hoje nos diz que o Pai, «na sua
grande misericórdia, nos fez renascer, pela ressurreição de Jesus Cristo
de entre os mortos, para uma esperança viva, para uma herança que
não se corrompe, nem se mancha, nem desaparece», reservada a nós nos
céus! A Ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição, o seu
Espírito, que nós recebemos, é semente e garantia de vida eterna e, por isso, é
causa de alegria e força para nós, cristãos. Nós recebemos a vida eterna, nós
cremos na Vida eterna, nós já vivemos tendo em nós as sementes da Vida
eterna!

Mas, estejamos atentos: esta nossa fé na Ressurreição tem consequências
concretas para nós: «Os que se tinham convertido eram assíduos ao ensino
dos Apóstolos, à comunhão fraterna, à fracção do pão e às orações. (...)
Todos os que haviam abraçado a fé viviam unidos e tinham tudo em
comum...». A fé na Ressurreição do Senhor, a vida vivida na Vida nova que
Cristo nos concedeu, faz-nos existir de um modo novo, iluminados por uma
nova regra de vida (o ensinamento dos apóstolos e seus sucessores), sustentados
pela fração do Pão eucarístico e testemunhas de uma vida de comunhão, de
amor fraterno, de mansidão, de coração aberto para Deus e para os irmãos.

Mais uma coisa: estejamos atentos para um facto importantíssimo: a
Ressurreição do Senhor não é uma fábula, não é um mito, não é uma parábola.
O Senhor realmente venceu a morte, realmente entrou no Cenáculo e realmente
Tomé, admirado e envergonhado, feliz pelo Senhor e triste por sua incredulidade,
tocou as mãos e o lado do Senhor vivo, ressuscitado! Por isso, o cristão não se
apavora diante dos reveses da vida, dos compromissos e renúncias pelo
testemunho de Cristo e nem mesmo diante da morte: «Sem O terdes visto,
vós O amais; sem O ver ainda, acreditais n'Ele. E isto é para vós fonte de
uma alegria inefável e gloriosa, porque conseguis o fim da vossa fé, a
salvação das vossas almas.".

Nesta santa Oitava da Páscoa, estamos com o coração unidos à Igreja de
Roma e ao seu Bispo, Sucessor de Pedro, o nosso Santo Padre Bento XVI, na
Beatificação do Papa João Paulo II, que foi uma testemunha viva de tudo
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quanto acabamos de contemplar. Nele, pudemos ver a força da Vida nova que
Cristo nos trouxe com a sua Ressurreição; nele (João Paulo II), fomos
testemunhas do quanto a certeza da Ressurreição do Senhor, garantia da nossa,
pode dar sentido, força, vigor, serenidade e sentido a uma vida. A agonia do
Papa foi vivenciada pela Igreja com verdadeira serenidade e esperança! Que
belo testemunho de fé na Ressurreição! Que eloquente experiência da vitória
da Vida sobre a morte! Que o testemunho do Papa João Paulo II sustente o
nosso caminho com Cristo e que o Espírito do Ressuscitado nos dê a força
para continuar o caminho como Igreja que testemunha com a vida a
Ressurreição e a presença do Senhor.

É importante, então, que acolhamos inteiramente a mensagem que nos
vem da palavra de Deus neste segundo Domingo de Páscoa, instituído por
João Paulo II com o nome de «Domingo da Divina Misericórdia». Nas
diversas leituras, a liturgia parece traçar o caminho da misericórdia que, enquanto
reconstrói a relação de cada um com Deus, suscita também entre os homens
novas relações de solidariedade fraterna. Cristo ensinou-nos que «o homem
não só recebe e experimenta a misericórdia de Deus, mas é também
chamado a “ter misericórdia” para com os demais. “Bem-aventurados
os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia” (Mt 5, 7)» (Dives
in misericordia, 14). Depois, Ele indicou-nos as múltiplas vias da misericórdia,
que não só perdoa os pecados, mas vai também ao encontro de todas as
necessidades dos homens. Jesus inclinou-se sobre toda a miséria humana,
material e espiritual, para na Sua Misericórdia nos da a Vida Nova, a vida no
Ressuscitado.

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Nestes dias santíssimos da Páscoa,
à semelhança da primeira comunidade cristã
que punha em comum todos os bens
e orava num só coração e numa só alma,
oremos nós também por toda a Igreja
e pelo bem-estar do mundo inteiro,
dizendo numa só voz:

«Pela Ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor»



— 166 —

1. Para que os fiéis da santa Igreja
se reúnam em cada Páscoa semanal
para escutar a Palavra, partir o pão e orar juntos,
oremos ao Senhor.

2. Para que todos os novos baptizados
vençam a prova a que é submetida a sua fé,
mais preciosa do que o ouro perecível,
oremos ao Senhor.

3. Para que todos os cristãos
alcancem a graça de acreditar sem terem visto
e se encontrem no seu íntimo com Jesus,
oremos ao Senhor.

4. Para que o Senhor Jesus ressuscitado
dê a paz e a alegria aos que andam tristes,
aos pobres, aos infelizes e aos doentes,
oremos ao Senhor.

5. Para que a nossa comunidade aqui presente,
que recebeu o perdão dos seus pecados,
adore o Pai, se entregue a Cristo e viva do Espírito,
oremos ao Senhor.

Pres. – Senhor nosso Deus e nosso Pai,
abri o coração dos vossos filhos
ao grande dom de Jesus ressuscitado,
e dai-nos a graça de O encontrar, cada domingo,
na Palavra proclamada na assembleia
e no Pão da Eucaristia que partimos.
Ele que é Deus convosco
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 benignamente, Senhor,
as ofertas do vosso povo
de modo que, renovados pela profissão da fé
e pelo Baptismo, mereçamos alcançar
a bem-aventurança eterna.
Por Nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.



— 168 —

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,
como é bom deixar cantar os nossos corações,
neste dia em que Cristo, nosso Salvador, ressuscitou.
Vós que ressuscitastes Jesus de entre os mortos
desde agora, dais-nos parte da sua vida.
Sem o termos visto, nós acreditamos n'Ele.
Ele está presente no meio de nós.
Ele enche da sua paz os nossos corações perturbados.
Ele nos reconcilia convosco e entre nós.
Ele derrama sobre nós o seu Espírito,
para fazer de nós homens novos,
construtores de um mundo novo.
É por isso que, animados pelo mesmo Espírito,
com todos os que procuram a Deus,
sedentos de verdade, de justiça e de paz,
aclamamos o vosso nome, dizendo sem cessar:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Deus, nosso Pai,
sois verdadeiramente santo.
Sois tão nosso amigo, e amigo de todos os homens.
Nós Vos louvamos e Vos damos graças
por Jesus, vosso Filho.

Ele veio ter com os homens
que andavam longe de Vós
e não conseguiam entender-se.
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Pelo Espírito Santo,
Ele abriu os nossos olhos e os nossos ouvidos
e mudou o nosso coração,
para amarmos como irmãos
e compreendermos que sois nosso Pai.
É Ele, Jesus Cristo,
que hoje nos reúne à volta desta mesa,
onde apresentamos a nossa oferta.

Deus, nosso Pai, santificai este pão e este vinho,
de modo que se convertam para nós
no Corpo ✠✠✠✠✠ e Sangue de Jesus, vosso Filho,
que nos mandou fazer o que Ele próprio fez
na véspera da sua morte.

Durante a última Ceia com os discípulos,
Jesus tomou o pão e deu-Vos graças.
Depois partiu o pão
e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

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

Tomou também o cálice com vinho,
deu-Vos graças e entregou-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.
E disse-lhes ainda:

FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
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Pres. – Por isso estamos aqui, ó Pai,
reunidos na vossa presença.
E cheios de alegria,
lembramos e proclamamos
o que Jesus fez para nos salvar:

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

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Pai santo, aceitai-nos
com o vosso Filho Jesus a quem tanto amais.
Foi por nós que Jesus quis dar a vida,
mas Vós O ressuscitastes.
Jesus vive agora junto de Vós,
mas também está sempre connosco.
E um dia Ele virá na sua glória
e então já não haverá ninguém triste,
nem doente, nem infeliz.

Pai santo, vamos receber, nesta mesa,
o Corpo e Sangue de Cristo,
que nos dais na alegria do Espírito Santo.
Fazei que esta comunhão
nos torne cada vez mais vossos amigos
e amigos de todos.

Ajudai, Senhor, o nosso santo Padre, o Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo D. Jorge
e os bispos do mundo inteiro,
oa Presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todos quantos estão ao serviço do Vosso Povo.

Dai-nos, Senhor,
a nós e a todos os discípulos de Cristo,
a graça de levarmos a toda a gente
a alegria e a paz.
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Dai-nos também a graça
de um dia estarmos junto de Vós,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
e com os Santos do Céu,
para vivermos convosco para sempre.

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 toda a vida febril pelas coisas da terra,
até ao ponto de fazernos do domingo
o dia em que só pensamos em nós;
sem tempo para ajudarmos os outros,
para vivermos em família,
e para nos encontrarmos convosco.
Que a fé na Ressurreição
nos reúna em comunidade de irmãos
que se amam e Vos louvam,
enquanto esperam a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.



— 172 —

Pres. – Senhor Jesus Cristo, Cordeiro Pascal,
a paz que nos desejais e que nos dais,
ultrapassa de longe a paz da terra.
Ela é a própria paz de Deus.
Ela é a comunhão total no amor.
Ela é a alegria do partilhar fraterno.
Que nós saibamos acolher essa paz,
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. – Concedei, Deus todo-poderoso,

que a força do sacramento pascal que recebemos
permaneça sempre em nossas almas.
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. – Neste dia solene da Páscoa,
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, terminados os dias da paixão do Senhor,
celebrais com alegria a festa da Páscoa,
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.

Vivamos ao longo da semana
o que celebramos em cada Domingo.
Assim seremos
verdadeiras testemunhas vísives
do Cristo Ressuscitado.
Boa Semana para todos.

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


