
PÁSCOA 2010 

 

3ª Semana 
 

De 18 a 24 de Abril 
 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen. 
 

ORAÇÃO: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos 

fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai, Senhor, o 
Vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. 
 

PROPOSTAS DE LEITURA: 

Domingo, 18/Abril Salmo 30 (29) 

2ª feira, 19/Abril João 6, 22-29 

3ª feira, 20/Abril João 6, 30-35 

4ª feira, 21/Abril Salmo 66 (65) 

5ª feira, 22/Abril João 6, 44-51 

6ª feira, 23/Abril Actos 9, 1-20 

Sábado, 24/Abril Salmo 116 

4º Domingo da Páscoa, dia 25, 

lê o Salmo  100(99) e vai à Missa 
 

Oração espontânea e Pai-Nosso. 
 
ORAÇÃO FINAL: Espírito de dedicação, que eu cuide, com total 

generosidade, do rebanho a mim confiado pelo Senhor, sabendo 

conduzi-lo com amor. Ámen. 
 

COMPROMISSO: 

Nesta 3ª Semana da Páscoa, passarei a olhar com fé cada 
acontecimento. Perceberei a acção de Jesus Ressuscitado em 
cada momento do meu dia. 
 

Senhor Deus, há tantas coisas à minha volta e dentro de mim, tantas 
coisas que enchem a minha vida. Mas agora, Senhor, quero ficar só 
contigo. Fica comigo Senhor! 
 

2ª feira, 19/Abril – João 6, 22-29 

As pessoas, ao darem pela falta de Jesus, saíram à Sua procura. E 
eu? Nas alturas em que não consigo sentir a presença de Jesus, qual 
costuma ser a minha reacção? Procuro sair ao encontro dele? Vou 
procurá-lo? Ou a minha relação com Jesus é de passividade? 
 

3ª feira, 20/Abril – João 6, 30-35 

Jesus usa uma expressão estranha: «Eu sou o pão da vida». Que 
quererá Jesus dizer com isso? De que modo pode Ele ser Pão? De 
que modo poderá Ele alimentar-me? 
 

4ª feira, 21/Abril – Salmo 66 (65) 

O Salmo de hoje reflecte uma atitude de louvor. Somos convidados a 
agradecer e a bendizer pela quantidade de coisas que, desde o dia 
do nosso nascimento, gratuitamente recebemos. Até que ponto sou 
capaz de agradecer as coisas boas que tenho na minha vida? E até 
que ponto habita nos meus pensamentos e nas minhas palavras a 
atitude de dizer bem? 
 

5ª feira, 22/Abril – João 6, 44-51 

Hoje vou recordar algumas pessoas que, ao longo da história têm 
acreditado em Jesus e têm sabido alimentar-se da Sua vida. Penso 
em santos canonizados e penso também em algumas pessoas que 
conheço e vivem a fé cristã com autenticidade. 
 

6ª feira, 23/Abril – Actos 9, 1-20 

Tal como aconteceu com Paulo, há alturas da nossa vida em que 
também nós caímos por terra e em que precisamos de tempo para 
perceber o que se está a passar connosco. Como reajo nesses 
momentos em que não consigo ver? Confio? Tenho fé?  
 

Sábado, 24/Abril – Salmo 116 

Ao acabar esta semana procuro libertar-me das falsas imagens de 
Deus. Estas imagens são ídolos, deuses feitos à minha imagem e 
semelhança. Quero deixar-me guiar pelo Espírito Santo para 
conhecer o verdadeiro rosto de Deus-Pai revelado no seu Filho, 
Jesus, e presente de modo particular nos mais pobres e 
marginalizados. 


