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INTRODUÇÃO 
 
«A manhã de Páscoa trouxe-nos este anúncio antigo e sempre novo: Cristo ressuscitou! 
O eco deste acontecimento, que partiu de Jerusalém há vinte séculos, continua a ressoar 
na Igreja, que traz viva no coração a fé vibrante de Maria, a Mãe de Jesus, a fé de 
Madalena e das primeiras mulheres que viram o sepulcro vazio, a fé de Pedro e dos 
outros Apóstolos».  

(Mensagem Urbi et Orbi do Santo Padre Bento XVI, Páscoa 2011) 

 
Celebração da Páscoa da Ressurreição do Senhor – 11h na Sé de Vila Real  
(Transmissão em direto no Facebook e Youtube da diocese) 
 

 
 
AMBIENTE 
 

• Mesa com uma toalha branca  

• Bíblia 

• Vela pascal 

• Cruz enfeitada ou ladeada com arranjos  

• Duas velas ou lamparinas a azeite 

• Velas do batismo 

• Colocar à janela/varanda uma toalha branca 

• Colocar as palavras “RESSUSCITOU” / “ALELUIA” junto à cruz exterior 

• Tocar os sinos às 12h juntamente com os sinos da igreja 
 
 
DINÂMICA  
 
Colocar a cruz no centro da mesa e ao lado a Bíblia, juntamente com a vela pascal 
(adornada) acesa.  
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CELEBRAÇÃO 
 

P. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo.  
R. Amen. 
 
Em silêncio reconheçamos que somos pecadores. 
 
P. Senhor tende piedade de nós 
R. Senhor tende piedade de nós 
 
P. Cristo tende piedade de nós 
R. Cristo tende piedade de nós 
  
P. Senhor tende piedade de nós 
R. Senhor tende piedade de nós 
 
Diz-se o Glória. 
 

LEITURA I Act. 10, 34a, 37-43 
«Comemos e bebemos com Ele, depois de ter ressuscitado dos mortos» 

 
Leitura dos Actos dos Apóstolos 
Naqueles dias, 
Pedro tomou a palavra e disse: 
«Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, 
a começar pela Galileia, 
depois do baptismo que João pregou: 
Deus 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. 
Nós somos testemunhas de tudo o que Ele fez 
no país dos Judeus e em Jerusalém; 
e eles mataram-n’O, suspendendo-O na cruz. 
Deus ressuscitou-O ao terceiro dia 
e permitiu-Lhe manifestar-Se, não 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. 
Jesus mandou-nos pregar ao povo 
e testemunhar que ele foi constituído por Deus 
juiz dos vivos e dos mortos. 
É 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. 
R. Graças a Deus. 
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SALMO RESPONSORIAL Sal. 117(118), 1-2, 16ab-17, 22-23 
http://www.liturgia.pt/multimedia/mp3/SalmosResponsoriais/028_ABC_20DomPasco
a-EisODia.mp3 
 
Refrão:  
Eis o dia que fez o Senhor: 
Nele exultemos e nos alegremos. 
 
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, 
porque é eterna a sua misericórdia. 
Diga a casa de Israel: 
é eterna a Sua misericórdia. Refrão 
 
A mão do Senhor fez prodígios, 
a mão do Senhor foi magnífica. 
Não morrerei, mas hei-de viver, 
para anunciar as obras do Senhor. Refrão 
 
A pedra que os construtores rejeitaram 
tornou-se pedra angular. 
Tudo isto veio do Senhor: 
e é admirável aos nossos olhos. Refrão 
 
 
 

LEITURA II Col. 3, 1-4 
«Aspirai às coisas do alto, onde está Cristo» 

 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses 
Irmãos: 
Se ressuscitastes com Cristo, 
aspirai às coisas do alto, 
onde está Cristo, sentado à direita de Deus. 
Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra. 
Porque vós morrestes, 
e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. 
Quando Cristo, que é a vossa vida, Se manifestar, 
também vós vos haveis de manifestar com Ele na glória 
 
Palavra do Senhor. 
R. Graças a Deus. 
 
 
 
 
  

http://www.liturgia.pt/multimedia/mp3/SalmosResponsoriais/028_ABC_20DomPascoa-EisODia.mp3
http://www.liturgia.pt/multimedia/mp3/SalmosResponsoriais/028_ABC_20DomPascoa-EisODia.mp3
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SEQUÊNCIA PASCAL (ler em conjunto)  
 
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. 
 
 
 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO I Cor 5, 7b-8a 
https://www.youtube.com/watch?v=vFcFr4miJeI 
 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. Repete-se 
 
Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado: 
celebremos a festa do Senhor. Refrão 

 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vFcFr4miJeI
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EVANGELHO Jo 20, 1-9 
«Ele tinha de ressuscitar dos mortos» 

 
Leitura do Santo Evangelho segundo São João Jo 20, 1-9 
No primeiro dia da semana, 
Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro 
e viu a pedra retirada do sepulcro. 
Correu 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». 
Pedro partiu com o outro discípulo 
e foram ambos ao sepulcro. 
Corriam os dois juntos, 
mas o outro discípulo antecipou-se, 
correndo mais depressa do que Pedro, 
e chegou primeiro ao sepulcro. 
Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. 
Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira. 
Entrou no sepulcro 
e viu as ligaduras no chão 
e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, 
não com as ligaduras, mas enrolado à parte. 
Entrou também o outro discípulo 
que chegara primeiro ao sepulcro: 
viu e acreditou. 
Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, 
segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. 
 
Palavra da Salvação. 
R. Glória a Vós, Senhor. 

 
 
Acendem-se as velas do batismo na vela pascal. 
 
 
Diz-se o Credo. 
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ORAÇÃO UNIVERSAL  
 
Neste dia santíssimo da Ressurreição do Senhor,  
em que o Espírito nos faz homens novos, 
oremos ao Pai para que a alegria da Páscoa  
se estenda ao mundo inteiro,  
dizendo com fé́:  
 
R. Pela Ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor.  
 

1. Pela Igreja católica e apostólica, 
para que se alegre santamente nesta Páscoa  
e proclame que o Senhor ressuscitou, oremos.  
 

2. Pela humanidade inteira, 
para que acolha a Boa Nova e a Aliança 
que Deus lhe oferece em Cristo ressuscitado, oremos.  

 
3. Pelos responsáveis das nações, pelos que trabalham pelo bem comum  

e por todos os que sofrem, nesta hora de tribulação,  
para que Cristo ressuscitado lhes conceda vida em abundância, oremos. 

4. Por todos nós, para que cresçamos no amor a Jesus Cristo  
e demos testemunho da sua Ressurreição, oremos.  
 

5. Por todos os defuntos, para que possam contemplar no Céu, com alegria,  
o rosto de Cristo ressuscitado, oremos. 

 
 
PAI NOSSO 
http://www.liturgia.pt/multimedia/mp3/Missal/016_PaiNosso.mp3 
 
 
REGINA CAELI  
 
P. Rainha do Céu, alegrai-Vos, aleluia. 
R. Porque Aquele que trouxeste em vosso ventre, aleluia. 
P. Ressuscitou como disse, aleluia. 
R. Rogai por nós a Deus, aleluia. 
 
 
ORAÇÃO 
 
Deus santo, Deus da vida, Deus salvador, que na Ressurreição do vosso Filho destes ao 
mundo a vitória sobre a morte, fazei-nos viver ressuscitados com Ele, deixando-nos 
conduzir pelo seu Espírito. Por Cristo, nosso Senhor. 
R. Amen. 
 

http://www.liturgia.pt/multimedia/mp3/Missal/016_PaiNosso.mp3
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Cântico – Na sua dor os homens encontraram. Ressuscitou! (A. Cartageno) 
https://www.youtube.com/watch?v=nxCKKKuLS2A 
 

1. Na sua dor os homens encontraram 
Uma pura semente de alegria, 
O segredo da vida e da esperança: 
Ressuscitou o Senhor Jesus! 

 
Ressuscitou, Ressuscitou! 
Ressuscitou, Aleluia! 
Ressuscitou, Ressuscitou! 
Ressuscitou, Aleluia! 
 

2. Os que choravam cessarão o pranto. 
Brilhará novo Sol nos corações. 
Pode o homem cantar o seu triunfo: 
Ressuscitou o Senhor Jesus! 

 
 

3. Já ninguém viverá sem luz da fé. 
Já ninguém morrerá sem esperança; 
O que crê em Jesus venceu a morte: 
Ressuscitou o Senhor Jesus! 

 
 
P. O Senhor nos abençoe,  
nos livre de todo o mal  
e nos conduza à vida eterna.  
R. Amen. 

 
P. Bendigamos ao Senhor. 
R. Graças a Deus. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nxCKKKuLS2A

