
Páscoa 4 
Serra do Pilar, 7 maio 2017 

 
 

Este é o dia que esperamos, o dia anunciado: 
a PÁSCOA da libertação! 

Celebremos Cristo, morto e Ressuscitado, 
Princípio e fim da Criação! 

ALELUIA! 
 
Irmãos: 

A água é, na Escritura, um sinal da bênção de Deus. Por isso, "as 
águas jorrarão no deserto e torrentes na estepe" (Is 35,6). Esta água 
pascal que abençoamos se derrame sobre nós em toda a sua frescura e 
nos renove o coração! 

Vou derramar água sobre o que tem sede 
e fazer correr rios sobre a terra árida. 
Vou derramar o meu espírito sobre a tua posteridade 
e a minha bênção sobre os teus descendentes (Is 44,3)! 
Aleluia! 

Derramarei sobre vós uma água pura  
e sereis purificados de todas as manchas  
e de todos os pecados (Ez 36,25)! 
Aleluia! 

Se alguém tem sede, venha a mim e beba: 
hão de correr do seu coração rios de água viva (Jo 7,38)! 
Aleluia! 

Esta água nos recorde o nosso Batismo em Cristo, 
que nos redimiu com a sua morte e ressurreição! 

Glória a Deus nas alturas! 
Oremos! 

Senhor, nosso Deus, 
que nos enviaste o Salvador 
e nos fizeste teus filhos adotivos, 
atende com paternal bondade as nossas súplicas 
e concedei que, pela nossa fé em Cristo,  
alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. 
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Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
que é Deus convosco, na Unidade do Espírito Santo. 
Ámen! 
 

Leitura dos Atos dos Apóstolos (At 2,14a.36-41) 

No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os onze Apóstolos, ergueu a 
voz e falou ao povo: Saiba com absoluta certeza toda a casa de Israel que 
Deus fez Senhor e Messias esse Jesus que vós crucificastes. Ouvindo 
isto, sentiram todos o coração trespassado e perguntaram a Pedro e aos 
outros Apóstolos: Que havemos de fazer, irmãos? Pedro respondeu-lhes: 
Convertei-vos e peça cada um de vós o Batismo em nome de Jesus Cristo, 
para vos serem perdoados os pecados. Recebereis então o dom do 
Espírito Santo, porque a promessa desse dom é para vós, para os vossos 
filhos e para quantos, de longe, ouvirem o apelo do Senhor nosso Deus. E 
com muitas outras palavras os persuadia e exortava, dizendo: Salvai-vos 
desta geração perversa. Os que aceitaram as palavras de Pedro 
receberam o Batismo, e naquele dia juntaram-se aos discípulos cerca de 
três mil pessoas. 

 

Salmo responsorial (do Salmo 22) 

O Senhor é meu pastor, nada me faltará, 
Nada me faltará! 

Para mim preparais a mesa 
à vista dos meus adversários; 
com óleo me perfumais a cabeça 
e meu cálice transborda! 

A bondade e a graça hão-de acompanhar-me 
todos os dias da minha vida; 
e habitarei na casa do Senhor,  
para todo o sempre! 
 

Leitura da Primeira Carta de Pedro (1 Ped 2, 20b-25) 

Caríssimos: Se vós, fazendo o bem, suportais o sofrimento com 
paciência, isso é uma graça aos olhos de Deus. Para isso é que fostes 
chamados, porque Cristo sofreu também por vós, deixando-vos o exemplo, 
para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e na sua 
boca não se encontrou mentira. Insultado, não pagava com injúrias; 
maltratado, não respondia com ameaças, mas entregava-se Àquele que 
julga com justiça. Ele suportou os nossos pecados no seu Corpo, no 
madeiro da cruz, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a 
justiça: pelas suas chagas fomos curados. Vós éreis como ovelhas 
desgarradas, mas agora voltastes para o pastor e guarda das vossas 
almas. 
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Aleluia! 
Eu sou o bom pastor, diz o Senhor: 
conheço as minhas ovelhas e eles conhecem-me! 

Aleluia! 
 
Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João (Jo 10, 1-10) 

Naquele tempo, disse Jesus: Em verdade, em verdade vos digo: Aquele 
que não entra no aprisco das ovelhas pela porta mas entra por outro lado, 
é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das 
ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas conhecem a sua voz. Ele 
chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as para fora. Depois de ter 
feito sair todas as que lhe pertencem, caminha à sua frente e as ovelhas 
seguem-no, porque conhecem a sua voz. Se for um estranho, não o 
seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. 
Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam o 
que queria dizer. Jesus continuou: Em verdade, em verdade vos digo: Eu 
sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de mim são ladrões e 
salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem 
entrar por mim será salvo: é como a ovelha que entra e sai do aprisco e 
encontra pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. 
Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida, e a tenham em 
abundância. 

 
Credo 

(do Concílio da Dedicação celebrado em Antioquia, em 341) 

 
Creio em um só Deus, 
o Deus do universo, 
o criador e guia de todas as coisas inteligentes e percetíveis,  
e no seu filho unigénito, 
que, antes de todos os tempos, 
coexiste com o Pai que o gerou 
e pelo qual se fizeram todas as coisas, 
as visíveis e as invisíveis, 
ele que, nos tempos últimos, 
de acordo com o desígnio do Pai 
e cumprindo plenamente a sua vontade, 
desceu e incarnou na Virgem, 
padeceu e ressuscitou,  
estando agora sentado à sua direita, 
mas que voltará para julgar os vivos e os mortos, 
permanecendo rei e Deus pelos séculos. 
Creio também no Espírito Santo. 
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E se algo mais há a juntar, 
creio também o que diz respeito  
à ressurreição da carne 
e à vida eterna. 
Ámen! 
 

Comunhão 

Esta é a mesa que edificou a casa: 
o ponto de chegada e o ponto de partida; 

sítio da memória e da vida sustentada, em Jesus Cristo, 
o verbo de Deus que se fez carne, o verbo de Deus, Jesus Cristo! 

 
 

Oração final 

Oremos (...) 

Deus e Pai nosso! 
Nesta nossa viagem da cidade terrestre  
para a Jerusalém celeste,  
renova-nos  com os sacramentos da vida eterna 
- o pão para o caminho -  
e faz-nos chegar à gloriosa Ressurreição! 
Por Jesus Cristo, teu Filho e nosso Irmão, 
na Unidade do Espírito Santo! 
Ámen! 
 
 

Final 

Na sua dor os homens encontraram uma pura semente de alegria, 
o segredo da vida e da Esperança: Ressuscitou o Senhor Jesus! 

Ressuscitou, Aleluia! 

Os que choravam cessarão o pranto, brilhará novo sol nos corações, 
pode o Homem cantar o seu triunfo: Ressuscitou o Senhor Jesus! 

 
 
 

L E I T U R A S  D I Á R I A S  

2ª-feira: At 11, 1-18;  Sl 41;  Jo 10, 11-18 

3ª-feira: At 11,19-26;  Sl 86;  Jo 10,22-30 

4ª-feira: At 12,24: 13,5a;  Sl 66;  Jo 12, 44-50 

5ª-feira: At 13,13-25;  Sl 88;  Jo 13,16-20 

6ª-feira: At 13, 26-33;  Sl 2;  Jo 14, 1-6 

Sábado: At 13,44-52;  Sl 97;  Jo 14,7-14 


