
Cristo ressuscitado,  

os primeiros apóstolos viram-te, 

tocaram-te, escutaram-te 

e acreditaram em ti.  

Nós, os teus amigos de hoje 

não te contemplámos,  

nem escutámos a tua voz, 

mas acreditamos em ti.  

Cristo ressuscitado,  

acreditamos na tua presença,  

no meio de nós, em assembleia, 

reunidos a celebrar a tua Páscoa.  

Acreditamos na tua presença,  

no Evangelho que é proclamado 

e que é para nós alegre notícia, 

sempre cheio de novidade.  

Acreditamos na tua presença,  

no Pão consagrado e repartido, 

aos que têm fome de vida nova  

e querem viver o teu Evangelho.  

Acreditamos na tua presença,  

nas pessoas que lá fora encontramos 

e que são um apelo permanente  

aos nossos gestos de amor e de serviço.  

Acreditamos que estás vivo.  

Contigo vale a pena estar alegre. 

E como Tomé, te dizemos:  

“Meu Senhor e meu Deus!” 



Leitura: Actos 5, 12 - 16 

Leitura dos Actos dos Apóstolos

Os apóstolos faziam muitos milagres entre o povo. 

Unidos pela mesma fé reuniam-se todos no Pórtico de Salomão; as outras 

pessoas não s atreviam a juntar-se a eles, por respeito, mas todos os admiravam. 

Cada vez mais gente se convertia a Jesus pela fé; uma multidão de homens e 

mulheres traziam os doentes para as ruas em camas ou macas, para que, à 

passagem de Pedro, alguns, ao menos, se curassem. 

Das cidades vizinhas de Jerusalém também vinha grande multidão trazendo 

doentes e gente atormentada pelo mal, e todos eram curados.  

 

Evangelho: Jo 20, 19 - 31 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam fechados 

numa casa com medo dos judeus. De repente, Jesus apareceu no meio deles e 

disse-lhes: - A paz esteja convosco. 

Depois, mostrou-lhes as mãos e o lado, onde estavam as feridas. Os discípulos 

ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: - A paz 

esteja convosco. Assim como o Pai Me enviou, também eu vos envio a vós. 

Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: 

- Recebei o Espírito Santo: àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão 

perdoados; e àqueles a quem os retiverdes serão retidos. 

Tomé, um dos Doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. 

Disseram-lhe os outros discípulos: - Vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: 

- Se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, se não meter o dedo no lugar dos 

pregos e a mão no sítio da ferida no seu lado, não acreditarei. 

Oito dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé estava com 

eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-Se no meio deles e disse: 

- A paz esteja convosco. 

Depois disse a Tomé: - Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos; aproxima a tua 

mão e mete-a no meu lado; e não sejas incrédulo, mas crente. 

Tomé respondeu-Lhe: - Meu Senhor  e Meu Deus! Disse-lhe Jesus: 

- Tu acreditaste porque Me viste. Felizes os que acreditam sem terem visto. 

Jesus fez ainda muitos outros milagres na presença dos seus discípulos, que não 

estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que 

Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu 

nome. 



- 
 

 

Depois de ________ ter ressuscitado, uns vinte anos depois, já os seus 

amigos se reuniam no primeiro dia da ___________, no Domingo, para 

sentir que ele estava vivo no meio deles. E desde então os cristãos 

reúnem-se todos os _____________, com a certeza de que, sempre que se 

reúnem em nome de Jesus, ele está _________ no meio deles.  

Este encontro com Jesus vivo, que acontece na _____________, é que faz 

do nosso Domingo um dia de alegria, de festa. Toda a nossa alegria está 

em Cristo ressuscitado.  

Há quem pense que a Eucaristia é uma rotina ou uma perda de ________. 

Mas para nós, participarmos nesta celebração pascal é uma necessidade 

sentida e desejada. Dá sentido à nossa alegria.  

O Domingo é, portanto, um _______ para viver na alegria.  

Alegres, pondo de lado a monotonia e o cansaço do trabalho.  

Alegres, convivendo em ____________ com uma refeição melhorada.  

Alegres, estando com os amigos, passeando ou ______________.  

Alegres, praticando o nosso _______ preferido ou fazendo o que 

gostamos.  

Alegres, visitando os _____________ nossos amigos e os que estão sós.  

Alegres, indo a festas e divertindo-nos numa alegria saudável.  

Alegres, passeando pelos jardins e admirando a beleza da criação.  

O Domingo é um dia para viver na ________. Alegres, porque Jesus está 

vivo. Cada Domingo é Páscoa. 

TEMPO                      ALEGRIA                             DOENTES                              VIVO 

JESUS                        BRINCANDO                         SEMANA                      FAMÍLIA 

DIA                           DESPORTO                         EUCARÍSTIA               DOMINGOS 
 

ESTA SEMANA, DEPOIS DE FAZERES O PASSATEMPO, COMPLETANDO AS FRASES 

COM AS PALAVRAS QUE FALTAM, VAIS LER O TEXTO TODO DO PASSATEMPO 

COM MUITA ATENÇÃO. 

VAIS GRAVAR BEM NO TEU CORAÇÃO PORQUE É QUE O DOMINGO É UM DIA DE 

ALEGRIA E, SEMPRE QUE NÃO TE APETECER MUITO IR À MISSA, PENSAS QUE 

VAIS LÁ FESTEJAR O FSCTO DE JESUS TER RESSUSCITADO. 

NÃO TE ESQUEÇAS: CADA DOMINGO É PÁSCOA! 





 



 

 


