
Terceiro Domingo 
da Páscoa

Dia 26 de abril de 2020



(Preparar o ambiente para a celebração com 

uma vela, �ores, um par de sandálias, um 

pão e a Bíblia aberta no Evangelho de hoje)
02

Memória do Ressuscitado que 
caminha com os Seus discípulos

Terceiro Domingo
da Páscoa
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ACOLHIDA

Dirigente: Querida família, nos reunimos para 

celebrar o Domingo, o dia do Senhor! Encer-

ramos mais uma semana de isolamento soci-

al, embora alguns, por necessidade, 

tenham realizado suas atividades fora de 

casa; e começamos hoje uma nova semana. 

Que a lida dos próximos dias seja feita com 

Jesus, pois Ele caminha conosco.

Todos: Eis o dia do Deus verdadeiro, no clarão 

da luz santa banhado. Nele, o sangue do 

novo Cordeiro apagou deste mundo o peca-

do, 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 Espí-

rito Santo. Amém.

♫ Canto: Cristo ressuscitou, aleluia! Venceu a 

morte com amor! Cristo ressuscitou, alelu-

ia! Venceu a morte com amor! Aleluia! 
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Tendo vencido a morte,/ o Senhor �cará para 

sempre entre nós/ para manter viva a chama 

do amor/ que reside em cada cristão a cami-

nho do Pai.

Dirigente: O Tempo Pascal nos dá a oportuni-

dade de saborearmos, aos poucos, a Ressur-

reição de Jesus. Ele vai se achegando: ora se 

mostra, ora aponta as suas chagas, ora parte 

o Pão para nós. Na verdade, Ele está sempre 

presente. Nós é que temos di�culdades em 

reconhecê-Lo. Na nossa vida, percebemos a 

presença de Jesus ou não? Acreditamos que 

Ele caminha conosco? Vamos conversar um 

pouco sobre isso.

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

Depois prossegue-se:)

Dirigente: Neste dia de encontro com o Res-

suscitado, na oração comum, vamos reavi-

var em nós a certeza de que Ele sempre está 

conosco, presente no meio de nós. Por isso, 

vamos repetir com bastante fé aquela pro-

messa de Jesus:

Todos: Eis que Eu estarei convosco todos os 

dias, até o �m dos tempos (Mt 28,20).
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PREPARAR O CORAÇÃO
Dirigente: Neste domingo, será bom darmos 

atenção às nossas amizades, aos nossos com-

panheiros, familiares, às pessoas que estão 

ou que deveriam estar perto de nós. No 

Evangelho, iremos ouvir aquele bonito rela-

to dos discípulos de Emaús, recolhido no 

Evangelho de Lucas. São dois caminheiros, 

ou até mesmo um casal, pois não sabemos 

quem é a outra pessoa, só conhecemos a 

identidade de Cléofas. Eles voltam tristes 

para casa, pois perderam um grande amigo, 

que fora morto injustamente.

Leitor 1: Se fôssemos hoje à Igreja, quantos 

amigos encontraríamos? No caminho, na 

própria missa... quantas  pessoas conheci-

das e próximas poderíamos rever?! Mas, mui-

tas vezes chegamos tão atrasados à Igreja e 

saímos tão rapidamente dela que nem per-

cebemos quem está à nossa volta. Quase 

ninguém cumprimenta o padre, pois não dá 

tempo. O padre também, às vezes, entra e 

sai tão apressado por causa das outras cele-

brações, que nem tem tempo para conver-

sar com  ninguém.  A correria da vida nos pri-

va de curtir as boas companhias. 
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Leitor 2: E se fôssemos almoçar na casa dos 

avós? Ou na casa dos pais? Lembra quando 

reuníamos toda a família num almoço bem 

animado? Cada um levava um prato ou che-

gava mais cedo para ajudar a preparar tudo. 

As crianças se reuniam para brincar. Geral-

mente o vô ou a vó contava bons causos e his-

tórias, e todos se juntavam para ouvir. Um 

jogo de truco, uma notícia de alguém dis-

tante que ligou, a preocupação com quem 

não passa bem... E ainda poderíamos nos 

lembrar das visitas à casa dos amigos e 

parentes, nas tardes do domingo. Há quan-

to tempo não fazemos isso? Paramos por cau-

sa do isolamento social – ou estamos sendo 

imprudentes neste momento e continua-

mos visitando as pessoas – ou, ainda, essa 

bonita e necessária reunião familiar ou visi-

ta fraterna já não vem fazendo mais parte 

das nossas vidas? 

Dirigente: O Dia do Senhor foi feito para louvar 

a Deus e descansar o homem, nos ensina a 

Palavra de Deus. E é por isso que Santo Iri-

neu, pensando no amor de Deus pelos seus 

�lhos e �lhas, disse mais ou menos assim: a 

alegria de Deus é a felicidade dos homens.  
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Precisamos pensar muito onde estamos con-

centrando as nossas forças e buscando a nos-

sa felicidade.

Dirigente: 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!

Senhor Jesus revelai-nos o sentido da Escritu-

ra; fazei o nosso coração arder, quando 

falardes.

Texto Bíblico: Lc 24,13-35 

(Alguém proclama da Bíblia, em seguida todos fazem 

um momento de silêncio para meditação)

COMPREENDER A PALAVRA
Dirigente: Um dos textos mais conhecidos do 

Evangelho é este, dos discípulos de Emaús. 

Ele é tão bonito e tão signi�cativo que é só 

começarmos a ouvir a sua proclamação e 

logo já imaginamos as cenas na nossa cabe-

ça. Um caminho. Duas pessoas tristes. Jesus 

se achegando. Prosa longa. Uma cabana. 
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Mesa posta. Alegria transbordante... Vamos 

agora re�etir sobre alguns pontos deste 

relato.

Leitor 1: No caminho de Emaús, dois discípu-

los de Jesus caminhavam tristes e desola-

dos, voltando para suas casas. Depois de 

tudo o que aconteceu com o Mestre, a fé 

deles se apagou. Já não tinham mais 

sonhos, nem esperança. Tudo tinha sido 

apenas uma ilusão. Como diz o ditado: “na-

daram, nadaram, e morreram na praia”. O 

sentimento era, com certeza, de frustração. 

Será que o momento em que vivemos não é 

um pouco assim? O mundo parecia ir tão 

bem, muita tecnologia, muito dinheiro cir-

culando entre as grandes potências da Ter-

ra... Não seria tudo isso uma grande ilu-

são? Essa pandemia não nos deixa frustra-

dos? 

(Um minutinho de silêncio para re�exão pessoal)

Leitor 2: Mas nem tudo estava perdido. Jesus 

se achegou. Os seguiu. E, no seu caminhar 

triste, alcançou-os e passou a caminhar 

com eles. A tristeza era tanta que eles não 

perceberam que era Jesus, mas Jesus sabia 
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quem eram eles. O bonito da história é que 

os olhos não veem, mas o coração sente. Por 

mais que estivessem tristes, eles não se 

esqueceram de Jesus. Falaram d'Ele o tem-

po todo. E o coração ardia quando falavam 

do Mestre. Recordar é viver. Quem sabe nos-

so mundo esteja esquecendo, aos poucos, 

de Jesus? Não estamos seguindo outros 

mestres? Não seria esse isolamento social 

um caminho de Emaús no qual somos con-

vidados a recordar Jesus e reencontrar Sua 

presença viva entre nós? 

(Um minutinho de silêncio para re�exão pessoal)

Leitor 3: Recordar não basta. É preciso ir além. 

Por isso, Jesus fez de conta que seguiria 

caminho. Os discípulos, por sua vez, insisti-

ram na permanência d'Ele. E aí aconteceu a 

experiência da Ceia Eucarística, da partilha 

do pão. Não basta recordar Jesus, é preciso 

sentar-se à mesa com Ele, fazer a refeição. 

Jesus alimenta a nossa vida, nos fortalece, 

nos anima. E quando fazemos comunhão 

com Ele nossos olhos se abrem para enxer-

gar a vida à Sua maneira. Nós estamos sen-

tados com Jesus, nesta celebração. Hoje a 
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nossa casa é a casa de Emaús e nós somos 

aqueles discípulos cujos olhos se abriram e 

os corações arderam. Que novo olhar pode-

mos ter do mundo e da vida, a partir desse 

encontro com o Senhor Ressuscitado? Por 

qual sonho arde o nosso coração?

(Um minutinho de silêncio para re�exão pessoal)

Leitor 2: Estava tão bom, sentados à mesa com 

Jesus, partilhando o Pão da Vida! Mas o rela-

to evangélico não acabou aí. Quando Jesus 

desapareceu da frente deles – pois agora 

estava vivo dentro dos seus corações – os dis-

cípulos voltaram correndo para anunciar 

aos outros que encontraram o Senhor. 

Encontraram dentro deles uma nova força, 

novo vigor. Esse é nosso sonho! Que não 

seja em vão essa crise pela qual passa o 

mundo todo. Que seja um caminho de Ema-

ús, no qual podemos nos reencontrar com 

Jesus e, a partir desse encontro, reviver-

mos, ressuscitarmos. Você já tinha pensa-

do assim?

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

Evangelho de hoje nos coloca e partilhar 

um pouco. Se o Evangelho provocou outros 

questionamentos em nós, podemos colocá-

los em comum. Se o nosso coração ardeu 

enquanto meditávamos, agora vamos parti-

lhar esse pão que é Palavra, nesta comu-

nhão fraterna.
(Depois de uma boa prosa, continuam)

RESPONDER À PALAVRA
Dirigente: Hoje tivemos a graça de meditar o 

encontro de Jesus com seus discípulos, no 

caminho de Emaús. Todos os domingos o 

Senhor se dispõe a Se encontrar conosco, na 

Eucaristia. Agradecidos ao Senhor por sua 

presença entre nós, digamos:

Todos: O dia do Senhor, o dia da ressurreição, 

o dia dos cristãos, é o nosso dia. É por isso 

que o chamamos dia do Senhor: pois foi nes-

se dia que o Senhor subiu vitorioso para jun-

to do Pai. Se os pagãos o denominam dia do 

sol, também nós o confessamos de bom gra-

do: pois hoje levantou-se a luz do mundo, 

hoje apareceu o sol de justiça cujos raios 

nos trazem a salvação. (CIC, 1166)
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REZAR COM A PALAVRA

Dirigente: Vamos rezar cantando o Salmo 

16(15) com o qual o levita – homem consa-

grado a Deus - e também todos nós nos aban-

donamos nas mãos do Senhor, na certeza de 

que Ele nos garante a Vida Eterna para além 

das portas da morte:

♫ Canto: Vós me ensinais vosso caminho para 

a vida; junto de vós felicidade sem limites!

1. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refu-

gio! Digo ao Senhor: 'Somente vós sois meu 

Senhor: nenhum bem eu posso achar fora 

de vós!' Ó Senhor, sois minha herança e 

minha taça, meu destino está seguro em vos-

sas mãos!

2. Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, e 

até de noite me adverte o coração. Tenho 

sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o 

tenho a meu lado não vacilo.

3. Eis por que meu coração está em festa, 

minha alma rejubila de alegria, e até meu 

corpo no repouso está tranquilo; pois não 

haveis de me deixar entregue à morte, nem 

vosso amigo conhecer a corrupção.
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4. Vós me ensinais vosso caminho para a vida; 

junto a vós, felicidade sem limites, delícia 

eterna e alegria ao vosso lado!

PALAVRA DE ESPERANÇA

Dirigente: Em 2017, o Papa Francisco fez uma 

bonita re�exão sobre o Evangelho que esta-

mos meditando. Ele disse que Jesus é o “te-

rapeuta da esperança”:

Leitor 1: “O encontro de Jesus com aqueles 

dois discípulos parece ser totalmente casu-

al: assemelha-se a um dos muitos cruza-

mentos que ocorrem na vida. Os dois discí-

pulos marcham pensativos e um desconhe-

cido chega ao seu lado. É Jesus; mas os seus 

olhos não são capazes de reconhecê-Lo. E 

então Jesus começa a sua "terapia da espe-

rança". É isto que acontece naquele cami-

nho, é uma "terapia da esperança", e quem a 

faz? Jesus. Antes de tudo pergunta e escuta: 

o nosso Deus não é um Deus invasivo. Mes-

mo se conhece já o motivo da desilusão, dei-

xa-lhes o tempo necessário para aprofun-

darem a sua amargura. Deles sai uma con-
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�ssão que é um refrão da existência huma-

na: 'Nós esperávamos..., mas...'. Quantas 

tristezas, quantas derrotas, quantos fracas-

sos existem na vida de cada pessoa. No fun-

do,  somos todos,  um pouco,  como aqueles 

dois discípulos. Quantas vezes na vida espe-

ramos, quantas vezes nos sentimos a um pas-

so da felicidade e depois �camos desiludi-

dos. Mas Jesus caminha com todas as pesso-

as desencorajadas que seguem adiante de 

cabeça baixa. E caminhando com elas, de 

maneira discreta, consegue voltar a dar 

esperança”.

ORAÇÃO FINAL

Dirigente: Há uma oração que todos nós 

conhecemos que também é conhecida 

como Oração do Senhor ou Oração Domini-

cal, pois foi o Senhor que nos ensinou e os 

cristãos a rezam desde sempre nas suas cele-

brações dominicais. Antes, porém, de rezá-

la concluindo nossa celebração familiar, 

apresentemos a Deus as pessoas e intenções 

pelas quais queremos agora interceder, 

com nossas preces:
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(Todos apresentam suas intenções e 

conclui-se rezando juntos)

Todos: Pai nosso...

Dirigente: Chegamos ao �nal desta celebração 

familiar. Agradeçamos ao Senhor por se 

fazer presente em nosso meio e sempre 

caminhar conosco. Pela Sua presença viva 

em nossa casa: Bendigamos ao Senhor.

Todos: Demos graças a Deus.
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“Fica conosco, Senhor.”“Fica conosco, Senhor.”“Fica conosco, Senhor.”
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“Eles eram perseverantes no 

ensinamento dos apóstolos, 

na comunhão fraterna, na 

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

www.semanasantaemfamilia.blogspot.com
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