
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus está vivo! 

 

 

Jesus está vivo. Aleluia! 

Não é um fantasma de meter medo. 

Não é uma ideia inventada por filósofos. 

É realmente uma pessoa que vive. 

Ele está vivo! 

Quando nos reunimos para ouvir a sua palavra, 

Ele está connosco. 

Quando formamos assembleia para a Eucaristia, 

Ele está connosco.  

Quando a sua Palavra é proclamada nas leituras, 

Ele está connosco.  

Quando comemos o Pão da Vida na comunhão, 

Ele está convosco.  

Quando damos testemunho de alegria, de 

bondade e de paz, 

Ele está connosco.  

Quando ajudamos os pobres e desprotegidos da 

sociedade, 

Ele está connosco.  

Jesus está vivo. Aleluia!  



Leitura: Actos 3, 13 – 15, 17 - 19 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 
 

Naqueles dias, Pedro disse ao povo: “Deus glorificou Jesus, enquanto que vós o 

entregaste e negaste na presença de Pilatos, estando Pilatos resolvido a soltá-l’O. Negaste 

o Santo e o Justo e pediste a libertação dum assassino; mataste o autor da vida, mas Deus 

ressuscitou-O dos mortos, e nós somos testemunhas disso também. 

Mas, irmãos, eu sei que vós o fizestes, por ignorância, por não saberdes quem Ele era. 

Foi assim que Deus cumpriu o que tinha anunciado pela boca de todos os Profetas: que o 

seu Messias havia de morrer. Portanto, arrependei-vos e convertei-vos, para que os 

vossos pecados sejam perdoados 

. 

Evangelho: Lc 24, 35 - 48 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 

 

Naquele tempo, os discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no 

caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir o pão. Enquanto diziam isto, 

Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. 

Espantados e cheios de medo, julgavam ver um espírito. Disse-lhes Jesus: 

- Porque estais com medo e porque estão esses pensamentos nos vossos corações? 

Vede as minhas mãos e os meus pés: sou Eu mesmo; tocai-Me e vede: um espírito 

não tem carne nem ossos, mas como podem ver Eu tenho. 

Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como eles, na sua alegria e admiração, 

não queriam ainda acreditar, perguntou-lhes: - Tendes aí alguma coisa para comer? 

Deram-Lhe uma posta de peixe assado, que Ele começou a comer diante deles. 

Depois disse-lhes: - Foi isto o que Eu vos disse quando ainda estava convosco: 

“Tem de se cumprir o que está escrito a meu respeito na Lei de Moisés, nos Profe-

tas e nos Salmos”. Eles começaram então a entender as Escrituras e Ele disse-lhes: 

Assim está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao 

terceiro dia, e que, em seu nome, havia de ser ensinado o arrependimento e o 

perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as 

testemunhas de todas estas coisas. 



 

  

 

Substitui os símbolos pelas letras correctas para encontrares algumas 

frases que ouviste no Evangelho de hoje, com a mensagem que Jesus deu 

aos apóstolos quando lhes apareceu depois de ter ressuscitado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OUVISTE NO EVANGELHO DE HOJE COMO JESUS DISSE AOS APÓSTOLOS: “A PAZ 

ESTEJA CONVOSCO”. 

PARA CUMPRIRMOS O QUE JESUS DISSE, TODOS TEMOS QUE COLABORAR PARA 

FAZER A PAZ. 

TU NÃO PODES ACABAR COM AS GUERRAS NO MUNDO, MAS PODES ACABAR COM 

AS GUERRA EM TUA CASA, COM OS TEUS IRMÃOS, PAIS E PRIMOS, E NA TUA 

ESCOLA, COM OS TEUS COLEGAS E PROFESSORES. 

ESTA SEMANA, VAIS FAZER A PAZ À TUA VOLTA, NOS SÍTIOS ONDE ESTIVERES, 

NÃO DISCUTES NEM TE ZANGAS COM NINGUÉM, E AJUDAS OS OUTROS A FAZEREM 

AS PAZES, SE SE ZANGAREM. 



 

 

 
 

O Papa Francisco está muito preocupado porque acha que muitas pessoas 

não se preocupam com a forma como tratam a nossa Casa Comum, que é o 

planeta TERRA, onde todos vivemos. 

Ele escreveu uma carta dirigida a todas as pessoas (chama-se uma 

ENCÍCLICA) com o nome LAUDATO SI, sobre este assunto. 

Nessa carta, o Papa diz que a TERRA grita por ser maltratada pelos homens 

e que a necessidade de ouvir o grito da terra é um “desafio urgente para 

proteger a nossa casa comum que inclui a preocupação de unir toda a família 

humana na busca do desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos 

que as coisas podem mudar” (LS, 13). 

Mas como podemos mudar e proteger melhor a nossa Casa Comum? 

O Papa Francisco dá-nos 10 conselhos que devemos seguir. Fala neste 

assunto com os teus pais para, em conjunto, seguirem estes conselhos do 

Papa Francisco na vida de todos os dias. 

 





 

 

 

 

 


