
Oitava da Páscoa 
 

De 16 a 22 de abril 
 

«O Teu Amor apaga 
a morte»  

 

1- Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. 
 

2- 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. 
R: E renovareis a face da terra. 
 

3- Depois da LEITURA do dia (v.s.f.f) 

Domingo,16/Abril Salmo 129, 1-8 

2ª feira, 17/Abril Mateus 28, 8-15 

3ª feira, 18/Abril Atos 2, 36-41 

4ª feira, 19/Abril Atos 3, 1-10 

5ª feira, 20/Abril Lucas 24, 35-48 

6ª feira, 21/Abril João 21, 1-14 

Sábado, 22/Abril Salmo 117, 1-21 

DOMINGO II DA PÁSCOA, 23 de abril, 

lê o     Salmo 117, 2-24      e vai à Missa. 
 

4- Oração espontânea e Pai Nosso. 
 

5- ORAÇÃO FINAL: Senhor Jesus, Tu, que 

ao morrer, nos deste a VIDA, ajuda-nos a 
tornar eternos todos os momentos de cada 
dia. 
 

CONVITE DA SEMANA 
Como é que pretendes concretizar os apelos 
que o Senhor te revelou na Celebração da 

Sua Páscoa? 
  

Hoje é o primeiro dos Domingos, aquele dia 
esperado que enche de esperança o tempo. 
Hoje celebra-se o evento eixo, a pedra 
angular da arquitetura da nossa alegria. O 
Senhor Ressuscitou e deu-Se a conhecer 
aos seus discípulos. Atordoados que 
estavam com a morte de Jesus, com muito 
mais razão os vemos surpreendidos com a 
notícia da Sua Ressureição. É esse o 
anúncio que chega até ti. Pergunta-te, 
agora, como O receberás e, ao mesmo 
tempo, recebe-O sem perguntas, como 
quando nos deixamos invadir por uma 
irresistível felicidade. 
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2ª feira, 17/Abril – Mateus 28, 8-15 

Jesus, saudando as duas Marias, 
apresentou-Se Vivo, Ressuscitado dos 
mortos. Só então, elas assumiram o 
acontecimento que deu sentido pleno ao 
acontecimento às suas vidas. Deixas que 
Jesus transforme as tuas tarefas em 
missões de alegria? 
 
3ª feira, 18/Abril – Atos 2, 36-41 

Jesus Ressuscitado é Aquele mesmo que 
foi crucificado. Agora, reconhecemo-l’O pela 
fé e pela prática da caridade. Só 
convertendo-nos ao Amor, atualizamos a 
graça do batismo. Os teus olhos estão 
purificados? 

 
4ª feira, 19/Abril – Atos 3, 1-10 

A esmola que o homem coxo pedia era, 
certamente, alguma ajuda económica, mas 
recebeu a cura da sua enfermidade. Não 
deixes nunca de pedir o que julgas 
necessário, o que receberás é sempre 
melhor. 
 

5ª feira, 20/Abril – Lucas 24, 35-48 

S. Lucas repete com todos os apóstolos a 
cena dos Discípulos de Emaús. Jesus 
apresenta-Se, transforma a falta de fé em 
certeza de alegria, come com eles, 
transmite-lhes a coragem da missão, serem 
testemunhas de todas estas coisas. 
 
6ª feira, 21/Abril – João 21, 1-14 

A comunidade está reunida colaborando 
com Pedro. Trabalha na pesca, exerce a 
missão de Jesus: «sereis pescadores de 
homens». Mas a faina não dá fruto, talvez 
por ser feita de noite, a noute do desânimo e 
da falta de fé. Porquê lançar a rede para a 
direita, ainda por cima, ao nascer do Sol. Os 
discípulos obedecem e o resultado é 
extraordinário. À direita de Deus-Pai vive 
Jesus Ressuscitado, o Senhor da Glória. 
Ele, em cada desconhecido da praia, é o Dia 
que não tem fim. 
 
Sábado, 22/Abril – Salmo 117, 1-21 

Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom,  
porque é eterna a sua misericórdia.  
O Senhor é a minha força e a minha glória,  
foi Ele o meu salvador.  
Há gritos de júbilo e de vitória  
nas tendas dos justos. 
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