
 

 

 

 

♫ ENTRADA::::    
O Senhor ressuscitou  

E fez brilhar sobre nós a Sua luz, 

Ele que nos remiu com o Seu sangue. 

O Senhor ressuscitou. Aleluia!  
 

♫ APRESENTAÇÃO DOS DONS:     
♦ Meu ser exulta e canta, Jesus ressuscitou.  
 

♦ Ressuscitou, Ressuscitou, Ressuscitou! Aleluia! 

 

♫ COMUNHÃO:     
♦ Cristo, Senhor, és o Guia, o Bom Pastor que me conduz. 

 Minha vida e minha luz, minha vida e minha luz. 
 

♦ Sempre que comemos o pão e bebemos deste vinho  

 Anunciamos ao mundo a Ressurreição do Senhor, a Res- 
 surreição do Senhor.  

   

♫ PÓS COMUNHÃO:     
A bondade do Senhor Encheu a Terra, aleluia! 

Sua palavra de Amor Criou os Céus, aleluia! 
 

♫ FINAL:     
♦ Aleluia! Aleluia!  

 Louvor a Vós, ó Cristo! Aleluia! Aleluia!  
 

♦ O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. 

 Glória e louvor a Cristo, glória e louvor a Cristo para sempre. 

1. LEITURA DOS ACTOS DOS APÓSTOLOS (Act 13, 14.43-52) 
 

Naqueles dias, Paulo e Barnabé seguiram de Perga até Antioquia da Pisí-
dia. A um sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Terminada a reu-
nião da sinagoga, muitos judeus e prosélitos piedosos seguiram Paulo e 
Barnabé, que nas suas conversas com eles os exortavam a perseverar na 
graça de Deus. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ou-
vir a palavra do Senhor. Ao verem a multidão, os judeus encheram-se de 
inveja e responderam com blasfémias. Corajosamente, Paulo e Barnabé 
declararam: «Era a vós que devia ser anunciada primeiro a palavra de 
Deus. Uma vez, porém, que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eter-
na, voltamo-nos para os gentios, pois assim nos mandou o Senhor: ‘Fiz de 
ti a luz das nações, para levares a salvação até aos confins da terra’». Ao 
ouvirem estas palavras, os gentios encheram-se de alegria e glorificavam a 
palavra do Senhor. Todos os que estavam destinados à vida eterna abraça-
ram a fé e a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região. Mas os ju-
deus, instigando algumas senhoras piedosas mais distintas e os homens 
principais da cidade, desencadearam uma perseguição contra Paulo e Bar-
nabé e expulsaram-nos do seu território. Estes, sacudindo contra eles o pó 
dos seus pés, seguiram para Icónio. Entretanto, os discípulos estavam chei-
os de alegria e do Espírito Santo.  
 

Palavra do Senhor. 

«Vamos voltar-nos para os pagãos»    
 

Paulo e Barnabé, muito naturalmente, começam por anunciar a Boa Nova àqueles 
que, pela sua história de fé, estariam, à partida, mais capazes de a acolher, porque 
mais próximos de compreender a cultura e a linguagem em que Ela se afirma... 



SALMO RESPONSORIAL: Salmo 99 (100), 2.4.5.6.11.12.13b       
 

Refrão: Nós somos o povo do Senhor; é Ele o nosso alimento
 

       Ou:  
 

Aclamai o Senhor, terra inteira, 
servi o Senhor com alegria, 
vinde a Ele com cânticos de júbilo. Refrão  
    

Sabei que o Senhor é Deus, 
Ele nos fez, a Ele pertencemos, 
somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. Refrão  
   

O Senhor é bom, 
eterna é a sua misericórdia, 
a sua fidelidade estende-se de geração em geração. Refrão  

2. LEITURA DO LIVRO DO APOCALIPSE (Ap 7, 9.14b-17)  
 

Eu, João, vi uma multidão imensa, que ninguém po-
dia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. 
Estavam de pé, diante do trono e na presença do Cor-
deiro, vestidos com túnicas brancas e de palmas na 
mão. Um dos Anciãos tomou a palavra para me dizer: 
«Estes são os que vieram da grande tribulação, os que 
lavaram as túnicas e as branquearam no sangue do 
Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, ser-

vindo-O dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono 
abrigá-los-á na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem o sol 
ou o vento ardente cairão sobre eles. O Cordeiro, que está no meio do 
trono, será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água viva. E Deus 
enxugará todas as lágrimas dos seus olhos». 
 

Palavra do Senhor. 

O resultado da sua missão não deixa de ser, em termos simplesmente humanos, 
algo decepcionante. 
Mas Deus escreve direito por linhas tortas. 
E a universalidade da salvação é, por assim dizer, “apressada” pelos dinamismos 
do acontecer da história dos homens. 
A rejeição de uns torna-se uma oportunidade mais evidente de vida para outros. 
  
O facto de te sentires “conhecedor” da fé , aproxima-te ou afasta-te dela? 

«O Cordeiro será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água viva»    
 

À nossa espera, estão “as fontes da água viva”! 
Um mundo onde não haverá mais lugar para o sofrimento, porque “Deus enxugará 
todas as lágrimas dos seus olhos” e onde “nunca mais teremos fome nem sede”, 
porque a plenitude da Vida preencherá todas as aspirações mais profundas do nos-
so coração... 
Esse mundo prometido começa já hoje a acontecer na experiência da fé que é ex-
periência de seguimento do Senhor Jesus.  
Ele é o pastor que nos “conduzirá às fontes de agua viva”… 
E é o Cordeiro.  
Sinal de que o caminho é o caminho da Cruz!   
Com que força e alegria estás a abraçar a Cruz (=Amor) que o Senhor te dá? 

�  EVANGELHO DE N. SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO S. JOÃO 
(Jo 10, 27-30) 
 

Naquele tempo, disse Jesus: «As minhas ovelhas escutam 
a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-
-Me. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão-de perecer e 
ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que Mas 
deu, é maior do que todos e ninguém pode arrebatar nada 
da mão do Pai. Eu e o Pai somos um só».   
 

«Eu dou a vida eterna às minhas ovelhas» 
 

Ele é o Pastor. 
E nós somos as ovelhas. 
A partir do momento em que escolhemos ser d’Ele. 
Mas essa escolha é um caminho nunca está definitivamente percorrido. 
Porque as Suas ovelhas são as que “escutam” a Sua voz e O “seguem”…. 
E o que essa Voz nos diz é surpresa e desafio permanentes, mesmo quando já 
anteriormente escutados. 
Há sempre interpelações novas, que o convívio com Jesus nos ajuda a descobrir 
na vida “arrumada” a que já nos habituámos… 
E todas elas, de uma maneira ou de outra, têm a sua fonte nesse Amor, que nos 
atrai tanto mais, quanto mais profundamente O conhecemos... 
 

O que Jesus tem para nos dar é a vida eterna!  
É mesmo isso o que mais procuras no teu dia-a-dia? 


