
[Convém lembrar que, se possível, os recursos 
da televisão, rádio e demais transmissões em 
mídias sociais são primários, e este roteiro é só um 
instrumento complementar de oração. Ele pode ser 
vivido em família ou sozinho, sempre consciente de 
que estamos em comunhão com toda a Igreja, Corpo 
Místico de Cristo, quando rezamos. Poderá este 
instrumento de oração ser adaptado em seu esquema 
às suas necessidades (se estiver sozinho(a) lê-se 
tudo, por exemplo, ou se for um enfermo pode reduzir 
algumas partes)]

CANTO DE ABERTURA
Cristo ressuscitou, aleluia! / Venceu a morte com 
amor. / Cristo ressuscitou, aleluia! / Venceu a morte 
com amor, aleluia!
1. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre 
entre nós, / para manter viva a chama do amor que 
reside em cada cristão a caminho do Pai.
2. Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu horizonte 
feliz. / Pois nosso peregrinar pela face do mundo terá 
seu final na morada do Pai. 

A. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T. Amém
A. Que Deus nosso Pai, fonte do amor e da misericórdia, 
esteja no meio de nós!
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A. Hoje somos convidados a percorrer o mesmo 
caminho de fé que os primeiros discípulos  e  assim 
termos um encontro com Jesus Ressuscitado. Esse 
encontro acontecerá se trilharmos o caminho da vida 
comunitária, do diálogo fraterno, da partilha, do perdão 
e da escuta de sua Palavra, pois é nesta vivência que 
Jesus se revela no meio de nós.

ATO DE CONTRIÇÃO
A. Reconheçamos a misericórdia infinita de Deus, que 
vem ao nosso encontro, a fim de superarmos as vezes 
em que falhamos na prática da misericórdia.
T. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos!
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós. 
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HINO DE LOUVOR
T. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos 
homens por Ele amados. Senhor Deus, rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso, nós vos louvamos, nós vos 
bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, 
nós vos damos graças por vossa imensa glória. 
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, 
Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós, que tirais 
o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós, que 
tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. 
Vós, que estais à direita do Pai, tende piedade de 
nós. Só vós sois o Santo; só vós, o Senhor; só vós, 
o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na 
glória de Deus Pai. Amém.

DEUS NOS FALA
A. O caminho da fé precisa ser percorrido 
com o coração aberto às revelações de 
Deus. Para isso, precisamos nos reunir 
com Jesus e escutar sua Palavra, que nos 

alimentará nesta jornada.

PRIMEIRA LEITURA (At 3,13-15.17-19) 
Leitura dos Atos dos Apóstolos. 
Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: “O 
Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos 
antepassados glorificou o seu servo Jesus. Vós o 
entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava 
decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o Santo e o Justo e 
pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes 
o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e 
disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, 
eu sei que vós agistes por ignorância, assim como 
vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o 
que havia anunciado pela boca de todos os profetas: 
que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, 
portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados 
sejam perdoados”. Palavra do Senhor. 
T. Graças a Deus. 

SALMO RESPONSORIAL (Sl 4) 
Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face.
 • Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha 
justiça! / Vós, que soubestes aliviar-me nos momentos 
de aflição, / atendei-me por piedade e escutai minha 
oração! 
• Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu 



servo / e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço 
minha prece! 
• Muitos há que se perguntam: “Quem nos dá 
felicidade?” / Sobre nós fazei brilhar o esplendor de 
vossa face! 
• Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, 
/ pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança à minha 
vida! 

SEGUNDA LEITURA (1Jo 2,1-5a) 
Leitura da Primeira Carta de São João. 
Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. 
No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um 
defensor: Jesus Cristo, o Justo. Ele é a vítima de 
expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, 
mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para 
saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os 
seus mandamentos. Quem diz: “Eu conheço a Deus”, 
mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e 
a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda 
a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. 
Palavra do Senhor.
 T. Graças a Deus. 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia! / Aleluia, aleluia! / Aleluia, aleluia, 
aleluia! / Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura; /
fazei o nosso coração arder quando nos falardes!

EVANGELHO (Lc 24,35-48) 
Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. 
T. Glória a vós, Senhor. 
Naquele tempo, os dois discípulos contaram o 
que tinha acontecido no caminho e como tinham 
reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam 
falando quando o próprio Jesus apareceu no meio 
deles e lhes disse: “A paz esteja convosco!” Eles 
ficaram assustados e cheios de medo pensando que 
estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: “Por 
que estais preocupados e por que tendes dúvidas 
no coração? Vede minhas mãos e meus pés: sou eu 
mesmo. Tocai em mim e vede! Um fantasma não tem 
carne, nem ossos, como estais vendo que eu tenho”. 
E, dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. 
Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam 
muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: “Tendes 
aqui alguma coisa para comer?” Deram-lhe um 
pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante 
deles. Depois disse-lhes: “São estas as coisas que vos 
falei quando ainda estava convosco: era preciso que 
se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na Lei 
de Moisés, nos Profetas e nos Salmos”. Então Jesus 
abriu a inteligência dos discípulos para entenderem 
as Escrituras e lhes disse: “Assim está escrito: ‘O 
Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro 

dia e no seu nome serão anunciados a conversão e 
o perdão dos pecados a todas as nações, começando 
por Jerusalém’. Vós sereis testemunhas de tudo isso”. 
Palavra da Salvação. 
T. Glória a vós, Senhor.
REFLEXÃO 
(Diálogo em família sobre as leituras)

PROFISSÃO DE FÉ
T. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, criador do 
céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, 
nosso Senhor; que foi concebido pelo poder do 
Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu 
sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e 
sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou 
ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à 
direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de 
vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito 
Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos 
Santos, na remissão dos Pecados, na ressurreição 
da carne, na vida eterna. Amém.

PRECES DOS IRMÃOS
A. Dirijamos ao Pai das misericórdias nossas preces:

L. Senhor, guiai vossa Igreja na missão de pregar o 
arrependimento e o perdão a todos, promovendo a 
salvação que Deus nos oferece com sua misericórdia. 
Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
L. Senhor, concedei-nos a virtude da humildade, para 
reconhecermos nossas falhas e fraquezas,  que nos 
levam a pecar,  e assim acolhermos  a salvação que 
vem de Jesus. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
L. Senhor, fortalecei nossa fé, para que sejamos 
sinais de Cristo Ressuscitado no mundo, praticando a 
solidariedade, a justiça, a inclusão, a partilha e a paz. 
Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.

A. Atendei, ó Deus, às nossas súplicas e ouvi com 
bondade as nossas preces. Por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

AÇÃO DE GRAÇAS
L. Graças, ó Pai, Senhor da vida, por este (dia) tempo 
bonito em que Cristo ressurgiu da morte e tornou-se 
Senhor e Pastor eterno, que nos conduz para as fontes 
repousantes de água pura.
T. Dai graças ao Senhor porque ele é bom! Eterna 
é a sua misericórdia!
L. Graças, ó Pai, Senhor da vida, por Cristo, nosso 
Páscoa, que foi imolado por nós. Morrendo, ele 
destruiu a morte e venceu o pecado do mundo. Com 
ele ressurge a nova criação.



T. Dai graças ao Senhor porque ele é bom! Eterna 
é a sua misericórdia!
L. Graças, ó Pai, Senhor da vida, por vosso Filho, 
que se entregou em vossas mãos, cumprindo a vossa 
vontade total como sacerdote, altar e cordeiro. Tirando 
o pecado do mundo, ele é hoje a nossa luz.
T. Dai graças ao Senhor porque ele é bom! Eterna 
é a sua misericórdia!
L. Rezemos com amor e confiança, como Jesus nos 
ensinou:
T. Pai Nosso que estais ...

ATO DE COMUNHÃO 
ESPIRITUAL 
A. Façamos agora nossa Comunhão 
Espiritual. Santo Afonso Maria de 

Ligório explica-nos o que é isto: “Consiste no desejo 
de receber a Jesus Sacramentado e em dar-lhe um 
amoroso abraço, como se já o tivéssemos recebido”. 
Em um momento de silêncio pensemos na Eucaristia. 
Meditemos em cada frase que diremos a seguir...
T. Vinde, Jesus adorável, vinde ao meu pobre 
coração; (Pausa) / Vinde saciar meu desejo; (Pausa) 
/ Vinde meu adorado Jesus, vinde ó dulcíssimo 
Jesus! (Pausa) / Creio que estais presente na 
Eucaristia! (Pausa) / Vos amo sobre todas as coisas; 
(Pausa) / Desejo receber-vos em minha vida; (Pausa) 
/ Vinde espiritualmente a meu coração, permanecei 
em mim e faça que nunca vos abandone.
(Momento de silêncio)

CANTO
1. Antes da morte e ressurreição de Jesus, / ele, na 
ceia, quis se entregar: / deu-se em comida e bebida 
para nos salvar.
E quando amanhecer / o dia eterno, a plena visão, 
/ ressurgiremos por crer / nesta vida escondida no 
pão. (2x)
2. Para lembramos a morte, a cruz do Senhor, / nós 
repetimos como ele fez: / gestos, palavras, até que 
volte outra vez.
3. Este banquete alimenta o amor dos irmãos / e nos 
prepara a glória do céu. / Ele é força na caminhada 
pra Deus.
4. Eis o pão vivo mandado a nós por Deus Pai! / Quem 
o recebe, não morrerá. / No ultímo dia, vai ressugir, 
viverá.
5. Cristo está vivo, ressuscitou para nós! / Esta verdade 
vai anunciar / a toda terra, com alegria, cantar.

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA
T. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o 
Senhor, que mereceste trazer em vosso seio, aleluia, 
ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por 
nós, aleluia!
Salve Rainha...

A. Oremos: Deus de misericórdia, Deus de piedade, 
Deus de indulgência, que tendes compaixão das 
aflições do vosso povo e dissestes ao Anjo que o 
trespassava que contivesse a sua mão por amor 
daquela Estrela gloriosa, de cujo peito precioso 
contra o veneno dos nossos pecados docemente 
bebestes, prestai-nos o auxílio da vossa graça, para 
que sejamos libertados e seguros de toda a peste, da 
morte improvisa e livres misericordiosamente de todo 
o embate da perdição. 
T. Amém.
A. Permaneçamos unidos em Cristo.


