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Segundo Domingo da Páscoa

(Preparar o ambiente para a celebração com uma vela, �ores e a Bíblia)

Memória da presença do Senhor Ressuscitado na comunidade
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ACOLHIDA

Dirigente: Querida família, hoje é domingo, o dia do 

Senhor! Por isso, reunidos, dedicamos este tempo 

especial a tomar consciência da sua presença entre 

nós desde a sua ressurreição.

Todos: O Senhor ressuscitou verdadeiramente, alelu-

ia, aleluia! E nós, com Ele, aleluia, aleluia! Ressusci-

tado, Ele não morre mais, aleluia, aleluia! Mas, per-

manece vivo no meio de nós, aleluia, aleluia!

ORAÇÃO INICIAL

Dirigente: Certos de que Ele vive e está no meio de nós, 

iniciemos nossa celebração dominical:

Todos: Em nome do Pai + e do Filho + e do Espírito San-

to. Amém.

♫ Canto: Este é o dia do Senhor! Dia de festa e de ale-

gria! Cristo Jesus ressuscitou, venceu a morte, nos 

libertou! (Bis) Aleluia, aleluia, aleluia! (Bis)

Dirigente: Como vivemos esta semana de recolhimento 

social com a boa notícia que recebemos domingo pas-

sado de que em Jesus Deus venceu todo mal, o pecado 

e a morte? Notamos mais esperança em nós? Con�a-

mos no Senhor? Percebemos a presença da alegria em 

nosso meio? Vamos conversar um pouco sobre isso.

(Dá-se o tempo necessário para uma boa conversa. Depois 

prossegue)

Dirigente: Agradecidos pela presença do Senhor em 

nossa vida, pela sua entrega na cruz e vitória na res-

surreição, agradecidos por Ele nos tornar participan-

tes de sua vida eterna pelo nosso Batismo, por nos ali-

mentar com a esperança e a alegria que provém d'Ele, 

rezemos:

Todos: Senhor Jesus, nós cremos que estás vivo entre 

nós! Tua presença nos alegra e tua vitória sobre o 

mal, o pecado e a morte nos enche de esperança de 

que dias melhores virão. Queremos aproveitar a tua 

presença entre nós para celebrar, em comunhão com 

toda a nossa comunidade cristã e com a Igreja em 

todo o mundo, este dia que o Senhor fez para nós, 

este dia que é sacramento da tua constante presença 

em nossa vida. Obrigado, Senhor, por estar conosco! 

Obrigado por nos reunir! Obrigado, Deus-conosco!

PREPARAR O CORAÇÃO

Dirigente: Vamos caminhando já há vários dias neste 

recolhimento social. Uns mais, outros menos, confor-

me a possibilidade de cada um. O certo é que todos 

nós já sentimos as consequências e as mudanças que o 

risco do contágio do novo coronavírus deixa em nossa 

vida. Há consequências ruins, como a perda de 

emprego, a diminuição do trabalho dos autônomos, o 

risco constante em que vivem os pro�ssionais da saú-

de etc. Mas, há também mudanças positivas. Neste 

período nós diminuímos aquele ritmo frenético em 

que corria – literalmente corria – a nossa vida. E isto é 

bom! 

Leitor 1: Muitas pessoas já estão re�etindo sobre tudo o 

que esta pandemia vai mudar na nossa vida, na nossa 

sociedade e até mesmo na nossa forma de ser Igreja. 

Veja só! Há muitas pessoas por aí – e quem sabe por 

aqui? – que há muito tempo não paravam para rezar 

em família, nunca tinham tempo, até já tinham ver-

gonha de rezar juntas. Mas, desta vez, elas viveram 

uma semana santa diferente: rezaram todos os dias 

em família e já estavam esperando ansiosas por este 

encontro dominical. 

Leitor 2: Naquele ritmo frenético em que vivíamos, 

tínhamos descuidado do dia do Senhor. Nossa socie-

dade com seu ritmo ganancioso engoliu o domingo. 

Muitos já nem conseguiam distinguir os dias, já nem 

conseguiam estar com a família no domingo, nem ir à 

missa no dia do Senhor. Substituímos o domingo, dia 

consagrado ao Senhor, pelo �m de semana, um tempo 

de lazer e curtição. E isto foi transformando o nosso 

tempo num tempo sem Deus e a nossa vida, numa vida 

onde Deus não cabe, não tem o espaço que merece, só 

é lembrado quando precisamos dele. Logo, não é o 

Senhor.



Dirigente: Esta fase de recolhimento poderá nos ajudar 

a repensar o que é essencial e o que supér�uo em nos-

sa vida, a que precisamos nos dedicar mais e o que 

devemos deixar de lado. 

Vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer hoje, para 

prosseguirmos nossa conversa iluminados por sua 

Palavra.

ACOLHER A PALAVRA

♫ Canto: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! Rendei gra-

ças ao Senhor, que seu amor é sem �m! Diga o povo de 

Israel: que seu amor é sem �m! Digam já seus sacerdo-

tes: que seu amor é sem �m! Digam todos que o 

temem: que seu amor é sem �m!

Texto Bíblico: Jo 20, 19-31 

(Alguém proclama da Bíblia e em seguida todos 

fazem um momento de silêncio)

COMPREENDER A PALAVRA

Dirigente: O texto do evangelho de São João que acaba-

mos de ouvir nos fala de duas visitas de Jesus Ressusci-

tado aos seus discípulos. Em ambas, Jesus os encontra 

em casa, fechados, com medo. Qualquer semelhança 

conosco não é mera coincidência. Ambas as visitas 

acontecem no primeiro dia da semana, ou seja, hoje, 

no domingo! 

Leitor 1: O domingo está no centro da vida cristã, pois é 

a páscoa semanal. Para nós cristãos, ele tem três sen-

tidos fundamentais: é o dia do Senhor, é o dia do des-

canso semanal e o dia do convívio familiar. É o dia con-

sagrado ao Senhor, dia da Eucaristia em comunidade 

– encontro marcado pelo Ressuscitado com os seus dis-

cípulos, como ouvimos no evangelho. É um dia santi-

�cado principalmente pela oração mais abundante 

que nos outros dias da semana, quando estamos ocu-

pados com tantos afazeres. É dia do descanso sema-

nal, que nos recorda que não somos escravos. Estes 

sim, trabalham sem descanso, sem parada. Nós somos 

livres porque o Senhor nos libertou de toda escravi-

dão. Somente livres; podemos adorar a Deus. 

É dia do convívio familiar, dia de almoçar juntos, de pas-

sear juntos, de visitar os avós, os tios, os primos; dia de 

intensi�car a convivência na família nuclear, em que 

vivemos o cotidiano, e ampliá-la, quanto possível, 

para a família alargada de onde viemos. Família que é 

igreja doméstica, comunidade eclesial missionária (a 

célula básica da sociedade e da Igreja). Como têm sido 

os nossos domingos antes da pandemia e agora? O 

que mudou? O que precisa ainda mudar? 

(Um minutinho de silêncio para re�exão pessoal)

Leitor 2: A saudação repetida pelo Ressuscitado em 

todas as suas visitas aos discípulos é a mesma: “A paz 

esteja convosco!” A paz é o grande dom do Ressuscita-

do à sua comunidade. É a paz que vence o medo. Nas 

Sagradas Escrituras, paz não é sinônimo de tranquili-

dade. É sinônimo de segurança e salvação intima-

mente relacionadas. Em meio aos desa�os que podem 

nos amedrontar, com é o caso da COVID 19, temos segu-

rança porque nos sabemos salvos em Cristo Jesus, que 

venceu o mal e a morte. Isso signi�ca que jamais o mal 

terá a última palavra em nossa vida. Nós estamos em 

paz? Temos segurança na ressurreição de Cristo? Ou 

ainda estamos medrosos? 

(Um minutinho de silêncio para re�exão pessoal)

Leitor 3: No evangelho de hoje, Jesus institui o sacra-

mento do perdão: “Como o Pai me enviou eu também 

vos envio. Dito isto soprou sobre eles e falou: a quem 

perdoardes os pecados, lhes serão perdoados” (Jo 

20,22-23). Jesus é o sacramento, o sinal vivo, do per-

dão de Deus. Ele é Deus que se fez homem por amor a 

nós. Amando-nos, fez-se nosso redentor, isto é, sacri-

�cou-se para que nos fosse perdoada a culpa que nos 

separava de Deus, desde o pecado de Adão (cf. Gn. 3). 

Reconciliados com Deus, em Jesus Cristo, nós temos 

por missão ser instrumentos de perdão e reconcilia-

ção num mundo tão dividido e polarizado. Como está 

entre nós esta capacidade de perdoar e reconciliar? 

Em nossas diferenças somos adversários ou inimi-

gos?

(Um minutinho de silêncio para re�exão pessoal)

Leitor 2: No evangelho que ouvimos, há ainda uma 

bem-aventurança que é nossa. Nós nunca vimos Jesus 

em carne e osso, mas nele acreditamos, nele aposta-

mos toda a nossa vida. Cremos que Ele é nosso Senhor 

e Salvador. “Bem-aventurados os que creem sem ter 

visto” (Jo 20,29). No mundo da fé, ver não é nada 

importante. Saint-Exupéry já dizia: “O essencial é invi-

sível aos olhos”. Importante é crer. Nossas certezas no 

mundo da fé não vêm daquilo que vemos, ouvimos ou 

sentimos, vem daqu'Ele em que cremos. O importante 

é crer, aderir à pessoa e à proposta de Jesus Cristo, o 

Filho único de Deus, cruci�cado e ressuscitado por 

amor, para nos salvar. É isto que nos faz participantes 

da vida que Ele nos dá, aquela vida que dura para sem-

pre, é eterna. É isto que entendemos por fé? Ou nossa 

fé se parece mais com superstição, amuletos, simpa-

tias? 

(Um minutinho de silêncio para re�exão pessoal)
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Leitor 1: Vamos retomar estas questões que o evange-

lho de hoje nos coloca e partilhar entre nós nossas 

impressões. Se o evangelho provocou questionamen-

tos a algum de nós, podemos colocar em comum tam-

bém estas questões.

(Depois de uma boa prosa, continuam)

RESPONDER À PALAVRA

Dirigente: Iluminados pela visita do Senhor em nossa 

casa neste domingo, vamos juntos bendizê-lo por este 

dia tão singular e importante em nossa vida cristã:

Todos: Bendito é o dia do domingo, pois foi nele que se 

deu o começo da criação, a salvação do mundo e a 

renovação do gênero humano! É nele que o céu e a 

terra rejubilaram e que o universo inteiro foi repleto 

de luz! Bendito é o dia do domingo, pois nele foram 

abertas as portas do paraíso para que Adão e todos os 

banidos entrem nele sem medo! (CIC, 1167)

REZAR COM A PALAVRA

Dirigente: Vamos rezar cantando o Salmo 118(117) com 

o qual o povo da Antiga Aliança louvava o Senhor por 

suas vitórias e nos o louvamos por sua de�nitiva vitó-

ria na Ressurreição que este dia celebra:

♫ Canto: Este é o dia que o Senhor fez para nós: alegre-

mo-nos e nele exultemos!

1. 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!

2. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita 

do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrá-

rio, viverei para contar as grandes obras do Senhor!

3. 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!

PALAVRA DE ESPERANÇA

Dirigente: Ouçamos o que o Papa Francisco disse sobre 

este evangelho no dia 08 de abril de 2018:

Leitor 1: “No Evangelho de Hoje, o verbo ver aparece 

várias vezes «Os discípulos se alegraram por verem o 

Senhor» (Jo 20,20); depois disseram a Tomé: «Vimos o 

Senhor» (v. 25). Mas o Evangelho não descreve como o 

viram, não descreve o Ressuscitado, apenas destaca 

um detalhe: «Mostrou-lhes as mãos e o lado» (v. 20). 

Parece signi�car que os discípulos reconheceram 

Jesus desse modo: através das suas chagas. (...) Nós 

também precisamos “ver a Deus”. (...) Mas, como pode-

mos vê-Lo? Como os discípulos: por meio das suas cha-

gas. Olhando por ali, compreenderam que Ele não os 

amava de brincadeira e que os perdoava, embora 

entre eles houvesse quem O tivesse negado e O tivesse 

abandonado. Entrar nas suas chagas signi�ca contem-

plar o amor sem medidas que brota do seu coração. 

(...) Signi�ca entender que o seu coração bate por 

mim, por ti, por cada um de nós. Queridos irmãos e 

irmãs, podemos nos considerar e chamar-nos cris-

tãos, e falar sobre muitos belos valores da fé, mas, 

como os discípulos, precisamos ver Jesus tocando o 

seu amor. Só assim podemos ir ao coração da fé e, 

como os discípulos, encontrar uma paz e uma alegria 

mais fortes que qualquer dúvida (cf. vv. 19-20)”.

ORAÇÃO FINAL

Dirigente: Há uma oração que todos nós conhecemos 

que também é conhecida como Oração do Senhor ou 

Oração Dominical, pois foi o Senhor que nos ensinou e 

os cristãos a rezam desde sempre nas suas celebrações 

dominicais. Antes, porém, de rezá-la concluindo nos-

sa celebração familiar, apresentemos a Deus nossas 

pessoas e intenções por quem queremos agora inter-

ceder:

(Todos apresentam suas intenções e 

conclui-se rezando juntos)

Todos: Pai nosso...

“Eles eram perseverantes no 

ensinamento dos apóstolos, 

na comunhão fraterna, na 

fração do pão e nas orações” 
(At 2, 42).
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