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Nº 2246 – Ano C – Branca
DOMINGO DA PÁSCOA NA RESSURREIÇÃO DO SENHOR – 31/03/2013

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Hoje ressoa o anúncio pascal: “O
Senhor ressuscitou, a morte não tem mais
poder sobre ele”. Junto com as santas
mulheres, vamos ao túmulo vazio e nos
tornamos testemunhas da ressurreição.
3. CANTO DE ABERTURA: 138 (CD 22)
/ 145
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: Cristo ressuscitou, verdadeiramente
ele ressuscitou! Que a paz esteja com
vocês!
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
5. RECORDAÇÃO DO BATISMO
Dir.: Bendigamos ao Deus da vida por esta
água e peçamos que ele renove em nossa
vida a graça do santo batismo.
(Todos rezam em silêncio.)

Oremos: Ó Deus de bondade, cuida dos
teus filhos e de tuas filhas que celebram
as maravilhas da salvação. Abençoa esta
água que criaste para fecundar a terra,
lavar nossos corpos e refazer nossas
forças. Por ela, libertaste o teu povo do
cativeiro e aplacaste no deserto a sua
sede; por ele os profetas anunciaram
uma nova aliança e, consagrada pelo
Cristo no Jordão, criaste uma nova humanidade. Que esta água seja para nós
uma recordação do nosso batismo e nos
faça participar da alegria dos que foram
batizados na páscoa. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.
(Pedir às pessoas que toquem a água
enquanto se canta: 767/764 (CD 7)).
Dir.: Deus de amor e bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna. Amém.
6. GLÓRIA: 199 (CD 12) / 203
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, Vosso Filho
Divino hoje derrotou a morte e abriu
para todos nós as portas da vida eterna.
Concedei a quem celebra a ressurreição
de Jesus a força do Espírito Santo para
começar, desde já, a viver a nova vida
que a ressurreição nos dará. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na
Unidade do Espírito Santo. Amém.

Dir.: Ao Cristo, Senhor e mestre da humanidade por sua ressurreição rezemos:

DEUS NOS FALA

OUVE ESTA PRECE, SENHOR! / OUVE
ESTA PRECE, SENHOR!

8. PRIMEIRA LEITURA: At 10,34a.37-43

Cristo, fizeste de nós um povo consagrado ao Senhor nosso Deus. Faze que
dediquemos com alegria toda a nossa
vida ao louvor do seu nome e ao anúncio
do seu reino.

9. SALMO RESPONSORIAL: Sl 117 (118)
ESTE É O DIA QUE SENHOR FEZ PARA NÓS:
ALEGREMO-NOS E NELE EXULTEMOS!

Cristo, vencedor da morte e autor da vida,
faze que passemos este dia na alegria do
teu louvor.

Dai graças ao Senhor, porque ele é bom!
“Eterna é a sua misericórdia!
A casa de Israel agora o diga:
“Eterna é a sua misericórdia!”

Cristo, que a luz da tua ressurreição ilumine todas as comunidades cristãs e nos
mantenha vigilantes na esperança do dia
luminoso de tua vinda.

A mão direita do Senhor fez maravilhas,
a mão direita do Senhor me levantou,
Não morrerei, mas ao contrário, viverei
para cantar as grandes obras do Senhor!

Cristo, vencedor da morte, acolhe com
bondade, em tua casa, todos os nossos
irmãos e irmãs que partiram.

A pedra que os pedreiros rejeitaram,
tornou-se agora a pedra angular.
Pelo Senhor é que foi feito tudo isso:
Que maravilhas ele fez a nossos olhos!

Cristo, dá a todos os povos e nações
a concórdia e o progresso, e anima os
cristãos na promoção da justiça e da paz.

10. SEGUNDA LEITURA: Cl 3,1-4 ou 1Cor
5,6b-8

Dir.: Ó Deus da salvação, energia de vida!
Escuta os pedidos que fazemos. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

11. SEQUÊNCIA: 760 (CD 12)
12. CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia, aleluia.
O nosso cordeiro pascal, Jesus Cristo,
já foi imolado. Celebremos, assim, esta
festa, na sinceridade e verdade.

DEUS FAZ COMUNHÃO
17. PARTILHA DOS DONS: 434 (CD 1)
/435 (CD 1)

13. EVANGELHO: Jo 20,1-9 ou nas Missas
vespertinas: Lc 24,13-35

RITO DA COMUNHÃO

14. PARTILHA DA PALAVRA

18. PAI-NOSSO

15. PROFISSÃO DE FÉ

19. SAUDAÇÃO DA PAZ: 793 (CD 5) /
792 (CD 12)

16. PRECES DA COMUNIDADE
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Dir.: O Senhor ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou! Saudai-vos com um
abraço de paz!

nova. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
Dir.: Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Aleluia! Aleluia!

20. COMUNHÃO: 607 (CD 22) / 606 (CD
1) / 551 (CD 1)
21. RITO DE LOUVOR: 822 (CD 18)

26. LEITURAS DA SEMANA

(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico.)

2ª-feira: At 2,14.22-33 / Sl 15(16) /
Mt 28,8-15
3ª-feira: At 2,36-41 / Sl 32(33) /
Jo 20,11-18
4ª-feira: At 3,1-10 / Sl 104(105) /
Lc 24,13-35
5ª-feira: At 3,11-26 / Sl 8 /
Lc 24,35-48
6ª-feira: At 4,1-12 / Sl 117(118) /
Jo 21,1-14
Sábado: At 4,13-21 / Sl 117(118) /
Mc 16,9-15

22. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, vossa Igreja
se renova: tem mais vigor e mais força
quando se reúne e se alimenta de vossa
palavra e partilha sua vida e os sinais
de ressurreição que transformam nossa
vida. Hoje e sempre, protegei a cada um
de nós aqui reunidos; que possamos um
dia completar a nossa Páscoa, chegando
à vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

ORIENTAÇÕES
w Preparar bem o espaço celebrativo, destacando o círio, a mesa
da Palavra e o altar, usando a cor
branca ou amarela.
w Acender solenemente o círio pascal. A pessoa que acende o círio
diz: “Bendito sejais, Deus da vida,
pela ressurreição de Jesus Cristo e
por essa luz radiante”! Ou um refrão
apropriado, como: “Luz radiante,
luz da alegria, luz da glória, Cristo
Jesus! Luz da glória, Cristo Jesus!”

DEUS NOS ENVIA

23. NOTÍCIAS E AVISOS
Hoje, dia 31, início do Oitavário da Festa
da Penha. Dia 8 de abril, às 16h, Missa de
encerramento, na Prainha de Vila Velha.
24. CANTO DE ENVIO: 679 (CD 22) /
680 (CD 1)
25. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Deus da vida, que, pela força do seu
Espírito, ressuscitou Jesus dos mortos,
ressuscite-nos desde já para uma vida
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A Grande Vigília da Noite e o Domingo de Páscoa
A grande vigília da noite, junto com o dia
de Páscoa, constitui o cume do Tríduo sagrado e
do caminho quaresmal.
São a noite e o dia destinados por sua
natureza a iniciar/introduzir os catecúmenos à
fundamental relação pessoal com Cristo através
dos sacramentos da iniciação cristã. Com as
palavras dos profetas Oséias e Isaías (4a Leitura:
Is 54,5-14), a liturgia chama esta vigília de “noite
das núpcias” de Cristo com a Igreja. Ele a torna
mãe fecunda, capaz de gerar novos filhos ao
Senhor nas águas maternais do batismo. Santo
Ambrósio, nas suas catequeses mistagógicas
sobre a iniciação cristã, descreve o encontro
pessoal do neobatizado com Cristo na eucaristia
como o encontro apaixonado do amado com a
amada do Cântico dos Cânticos!
É a noite-dia em que também os “fieis” são
chamados a renovar seu compromisso batismal
(renovação das promessas batismais), pois o
batismo é a fonte que alimenta toda experiência
espiritual cristã.
A vigília se articula em quatro etapas que
bem representam o caminho da iniciação e o do
progresso espiritual ao longo da vida: liturgia da
luz – liturgia da palavra – liturgia batismal – liturgia
eucarística. Quatro linguagens rituais para celebrar
o único mistério de Cristo morto e ressuscitado,
Elas destacam a passagem do batizado de uma
existência nas trevas e na morte do pecado para
uma vida nova em Cristo, para viver como ressuscitados.
Liturgia da luz: Uma luz nasce de repente no
coração da noite. Do círio pascal, símbolo de Cristo,
recebem luz as velas de toda a assembléia que se
põe a caminho. A reação frente a tamanho dom
de Deus é o grito de alegria do “Exultet”, quase
contraponto ao grito sofrido da Sexta-feira santa
e ao silêncio adorante do sábado.
Liturgia da Palavra: As sete leituras do AT
e as duas do NT constituem a profunda contemplação das etapas de toda a história da salvação,
desde a criação do mundo, através da história
de Israel no AT, até à ressurreição de Jesus, e
à proclamação que os batizados participam por
graça à ela, iniciando o caminho do novo povo de
Deus (Rm 6,3-11). A vida espiritual do cristão é
continuidade e realização da mesma e única história
da salvação, na espera do seu cumprimento com
a vinda gloriosa de Cristo.

Liturgia batismal: Constitui a passagem forte
da vigília pascal. É a meta da longa preparação
quaresmal para os catecúmenos, assim como
para os já batizados.O processo de preparação –
como vimos, ao seguir a estrutura dos domingos
da quaresma – destacou os variados horizontes e
exigências para entrar na experiência sacramental
e de relação pessoal com Cristo, e fazer desta
relação a fonte e o critério de uma nova existência.
A renovação das promessas do batismo por parte
de toda a assembleia abre estes horizontes, destaca
estas exigências, confirma esta graça.
Liturgia eucarística: Partilhar o corpo e
o sangue do Senhor à mesa do altar é o dom
supremo que os neobatizados e os renovados na
graça do batismo vão receber do próprio Cristo
ressuscitado. Eles são introduzidos no mesmo
dinamismo do Senhor. “Quando vai receber o corpo
de Cristo nas mãos – sublinha Santo Agostinho
aos recém-batizados – e ouvis o sacerdote dizer
“É o corpo de Cristo”, tu respondes “Amém”. Tu
recebes o corpo de Cristo, que sois vós”.
A nova existência alimentada pelo Espírito
do Ressuscitado é vivificada por um novo dinamismo que produz os frutos do Espírito: alegria,
paz, confiança filial, solidariedade fraterna.
O canto do Aleluia constitui o emblema da
Páscoa e da vida nova em Cristo. Brota da alegria
da fé, se irradia através da vida renovada, antecipa
a plenitude da esperança: “A Paixão do Senhor
mostra-nos as dificuldades da vida presente, em
que é preciso trabalhar, sofrer e por fim morrer.
A ressurreição e glorificação do Senhor nos revelam a vida que um dia nos será dada... É isto o
que todos nós exprimimos mutuamente quando
cantamos: Aleluia! Louvai o Senhor!... Mas louvai
com todas as vossas forças, isto é, louvai a Deus
não só com a língua e a voz, mas também com a
vossa consciência, a vossa vida, as vossas ações.
(S. Agostinho, Com. Salmos, 148 1-2; 5a Semana
do Tempo Pascal, Sábado LH II, p. 779).
“Ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor
da morte, abristes hoje para nós as portas da
eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito,
ressuscitemos na luz da vida nova” (Domingo de
Páscoa, Oração do dia).
Texto extraído do site da Rede Celebra
www.redecelebra.com.br
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