
 

 

 

♫ ENTRADA::::     
Aleluia! Aleluia! Louvor a Vós, ó Cristo!  
Aleluia! Aleluia! 

 

♫ ASPERSÃO::::     
Como o veado anseia pelas águas vivas 
Assim a minha alma anseia por Vós, Senhor. 

 

♫ APRESENTAÇÃO DOS DONS:  
O Senhor ressuscitou verdadeiramente 
E fez brilhar sobre nós a Sua luz, 
Ele que nos remiu com o Seu sangue. 
O Senhor ressuscitou. Aleluia! 

 

♫ COMUNHÃO:     
Sempre que comemos o pão e bebemos deste vinho  
Anunciamos ao mundo a Ressurreição do Senhor,  
a Ressurreição do Senhor. 

 

♫ PÓS COMUNHÃO:   
Ó doce luz da Eucaristia, Jesus, meu Deus e meu Senhor. 
Tu és a fonte da alegria, Abrasa-me do teu calor. 

 

♫ FINAL:      
Hinos de glória cantemos ao Senhor!  
Cantemos: “Vitória! Aleluia!”  

1. LEITURA DOS ACTOS DOS APÓSTOLOS (Act 5, 27b-32.40b-41) 
 

Naqueles dias, o sumo sacerdote falou aos Apóstolos, dizendo: «Já vos 
proibimos formalmente de ensinar em nome de Jesus; e vós encheis 
Jerusalém com a vossa doutrina e quereis fazer recair sobre nós o san-
gue desse homem». Pedro e os Apóstolos responderam: «Deve obede-
cer-se antes a Deus que aos homens. O Deus dos nossos pais ressusci-
tou Jesus, a quem vós destes a morte, suspendendo-O no madeiro. 
Deus exaltou-O pelo seu poder, como Chefe e Salvador, a fim de conce-
der a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos tes-
temunhas destes factos, nós e o Espírito Santo que Deus tem concedido 
àqueles que Lhe obedecem». Então os judeus mandaram açoitar os 
Apóstolos, intimando-os a não falarem no nome de Jesus, e depois sol-
taram-nos. Os Apóstolos saíram da presença do Sinédrio cheios de ale-
gria, por terem merecido serem ultrajados por causa do nome de Jesus.  
 

Palavra do Senhor. 

«Somos testemunhas destes factos, nós e o Espírito Santo»    

 

O dom do Espírito Santo transformou por completo aqueles homens. 
Já não eram mais os mesmos. 
Agora enfrentavam com alegria todas as provações que sofriam. 
Não se tratava apenas de ser fiel a Alguém em que acreditavam,  
de quem eram amigos e que reconheciam como sendo o seu Senhor. 
Tratava-se também de partilhar com Ele o segredo da Vida. 
E isso era sinónimo de partilhar com Ele o mistério pascal,  
vendo com outros olhos o que antes lhes parecia ser apenas fracasso... 



SALMO RESPONSORIAL: Salmo 29 (30), 2.4-6.11-12a.13b      
 

Refrão:  Eu Vos glorifico, Senhor, porque me salvastes. 
   Eu Vos glorifico, Senhor. 
    

Eu Vos glorifico, Senhor, porque me salvastes 
e não deixastes que de mim se regozijassem os inimigos. 
Tirastes a minha alma da mansão dos mortos, 
vivificastes-me para não descer à cova. Refrão  
………………………………………………………………... 

Ouvi, Senhor, e tende compaixão de mim, 
Senhor, sede Vós o meu auxílio. 
Vós convertestes em júbilo o meu pranto: 
Senhor meu Deus, eu Vos louvarei eternamente. Refrão 

2. LEITURA DO LIVRO DO APOCALIPSE (Ap 5, 11-14)  
 

Eu, João, na visão que tive, ouvi a voz de muitos Anjos, que estavam em 
volta do trono, dos Seres Vivos e dos Anciãos. Eram miríades de miría-
des e milhares de milhares, que diziam em alta voz: «Digno é o Cordeiro 
que foi imolado de receber o poder e a riqueza, a sabedoria e a força, a 
honra, a glória e o louvor». E ouvi todas as criaturas que há no céu, na 
terra, debaixo da terra e no mar, e o universo inteiro, exclamarem: 
«Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro o louvor e a honra, a 
glória e o poder pelos séculos dos séculos». Os quatro Seres Vivos dizi-
am: «Amen!»; e os Anciãos prostraram-se em adoração. 
 

Palavra do Senhor. 

«Digno é o Cordeiro que foi imolado de receber o poder e a riqueza»    
 

A Ressurreição de Jesus é a Sua entronização como Senhor do Céu e da Terra. 
Nela, Jesus revela-se como o princípio e o fim de tudo o que existe. 
É em Jesus que todo o universo ganha sentido e atinge a sua plenitude... 
Acolhendo Jesus na fé, como Senhor de todo o universo, só o fazemos de verdade 
quando O acolhemos como Senhor absoluto de toda a nossa vida! 
 

Jesus é verdadeiramente o teu Senhor? É Ele a meta da tua vida? 

Testemunhavam o que viviam. 
E aí habitava a experiência única de se sentirem conduzidos pelo Espírito. 
E falavam dela com toda a naturalidade: “nós e o Espírito Santo”… 
 

A presença do Espírito é uma realidade palpável na tua vida? 

�  EVANGELHO DE N. SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO S. JOÃO (Jo 21, 1-14) 
 

Naquele tempo, Jesus manifestou-Se outra vez aos seus discípulos, junto 
ao mar de Tiberíades. Manifestou-Se deste modo: Estavam juntos Simão 
Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os 
filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão Pedro: 
«Vou pescar». Eles responderam-lhe: «Nós vamos contigo». Saíram de 
casa e subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao 
romper da manhã, Jesus apresentou-Se na margem, mas os discípulos não 
sabiam que era Ele. Disse-lhes Jesus: «Rapazes, tendes alguma coisa de 
comer?». Eles responderam: «Não». Disse-lhes Jesus: «Lançai a rede para 
a direita do barco e encontrareis». Eles lançaram a rede e já mal a podiam 
arrastar por causa da abundância de peixes. O discípulo predilecto de Je-
sus disse a Pedro: «É o Senhor». Simão Pedro, quando ouviu dizer que era 
o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros 
discípulos, que estavam apenas a uns duzentos côvados da margem, vie-
ram no barco, puxando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, 
viram brasas acesas com peixe em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: «Trazei 
alguns dos peixes que apanhastes agora». Simão Pedro subiu ao barco e 
puxou a rede para terra cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes; e, 
apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: «Vinde 
comer». Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar: «Quem és Tu?», 
porque bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-Se, tomou o pão e 
deu-lho, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus 
Se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos.   
 

Palavra da salvação. 

«Jesus aproximou-Se, tomou o pão e deu-lho, fazendo o mesmo com os peixes»  
 

Já tinha passado o impacto da primeira aparição do Senhor.  
Esta era já a terceira vez. 
E, no entanto, continuavam a não O reconhecer pelo Seu aspecto físico. 
“Nenhum deles se atrevia a perguntar-Lhe «Quem és Tu?», porque bem sabiam 
que era o Senhor”.  
Não o sabiam pelo Seu aspecto exterior. 
Mas pelo sinal da abundância da pesca, uma abundância própria só de Deus e que 
revelava a plenitude de Vida que sempre os entusiasmara durante aqueles três 
anos em que tinham andado com Ele. 
E que ganhava agora um sentido muito mais profundo, à luz da Ressurreição. 
Hoje, como ontem, é Jesus que toma sempre a iniciativa de Se aproximar de nós e 
partilhar connosco a Vida que é Ele mesmo: “Jesus aproximou-Se, tomou o pão e 
deu-lho”... 
 

Buscas a abundância de Deus, ou acomodas-te às tuas limitações?  
Deixas Jesus aproximar-Se de ti para partilhar contigo a plenitude da Vida?  


