
ORAÇÃO E MEDITAÇÃO 

em família 

para o Tempo da Páscoa 
 
 

ROTEIRO PARA TODOS OS DOMINGOS 

1. Refrão para acender o Círio 
 

Cristo ressuscitou, aleluia! 
Venceu a morte com amor! 
Cristo ressuscitou, aleluia! 
Venceu a morte com amor! 
Aleluia! 

 
Tendo vencido a morte, o senhor ficará 
para sempre entre nós 
para manter viva a chama do amor 
que reside em cada cristão a caminho do pai. 

2. Sinal da Cruz e Oração ao Cristo Ressuscitado 
Leitor: Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Todos: Amém. 
Todos: Ó Jesus Ressuscitado, o caminho, a verdade e a vida, 
fazei-nos fiéis seguidores de vossa Ressurreição. 
Concedei que sejamos interiormente renovados, 
morrendo para nós mesmos para que possais viver em nós. 
Possam nossas vidas servir de sinal do poder transformador de vosso amor. 
Usai-nos, como instrumentos, para a renovação da sociedade, 
levando vossa vida e amor a todas as pessoas, conduzindo-as à vossa Igreja. 
Isto vos pedimos, Senhor Jesus, que viveis e reinais com o Pai, 
na unidade do Espírito Santo, Deus para sempre. 

 
3. Leitura do Evangelho do Dia 
4. Meditação (para cada Domingo) 

5. Antífona Regina Caeli 
 

Regina Caeli 
Regina caeli laetare, Alleluia, 

Quia quem meruisti portare, Alleluia, 
Resurrexit sicut dixit, Alleluia. 
Ora pro nobis Deum. Alleluia. 

Rainha Do Céu 
Rainha do céu, rejubila-te, Aleluia, 
Àquele merecestes trazer consigo, Aleluia, 
Ressuscitou, como disse, Aleluia. 
Roga a Deus por nós, Aleluia.



 
III - DOMINGO DA PÁSCOA 

 
Anúncio do Evangelho (Lc 24,35-48) 
Naquele tempo, 35os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham 

reconhecido Jesus ao partir o pão. 36Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes 
disse: “A paz esteja convosco!”37Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um 
fantasma. 38Mas Jesus disse: “Por que estais preocupados, e por que tendes dúvidas no coração? 39Vede minhas 
mãos e meus pés: sou eu mesmo! Tocai em mim e vede! Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estais vendo 
que eu tenho”. 40E, dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. 41Mas eles ainda não podiam acreditar, 
porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: “Tendes aqui alguma coisa para comer?” 42Deram-
lhe um pedaço de peixe assado. 43Ele o tomou e comeu diante deles. 44Depois disse-lhes: “São estas as coisas que 
vos falei quando ainda estava convosco: era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na Lei de 
Moisés, nos Profetas e nos Salmos”. 45Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as 
Escrituras, 46e lhes disse: “Assim está escrito: ‘O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, 47e no 
seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém’. 48Vós 
sereis testemunhas de tudo isso”. 

 
(silêncio para meditação pessoal) 

 
MEDITAÇÃO 

As evidências da Ressurreição de Nosso Senhor 
 

Leitor 1: Assim São Beda resume a razão das chagas: “Para que vendo [os discípulos] as cicatrizes das 
feridas, pudessem curar as feridas de suas dúvidas. (...) Em primeiro lugar, para confirmar a fé na ressurreição em 
seus discípulos; em segundo lugar, para poder apresentá-las ao Seu Pai quando intercedesse por nós, manifestando 
assim o tipo de morte que sofreu por nós; em terceiro lugar, para demonstrar sempre ao redimidos com sua morte a 
grande caridade empregada com eles, apresentando-os os sinais de sua Paixão; e, finalmente, para provar a justiça 
com que serão condenados os ímpios no dia do juízo”. 

Leitor 2: Além da palpabilidade do corpo glorioso e das chagas, as refeições se tornam um sinal patente da 
ressurreição, pois “a natureza corpórea permanece depois da ressurreição e não se transforma em outra substância” 
(Griego). Nosso Senhor pediu o alimento para manifestar a corporeidade, e não por necessidade. De modo que não 
se pense que após a ressurreição haverá necessidade de alimentar-se, uma contingência de ordem física apenas, e 
não da condição gloriosa. 

Leitor 3: Tendo os discípulos tocado o corpo ressuscitado do Senhor com as próprias mãos, agora Ele lhes 
tocará a inteligência mediante a fé na ressurreição que lhes será infundida. “Cristo Ressuscitado traz a memória dos 
discípulos à luz da ressurreição, o significado das palavras que tantas vezes lhes dirigiu em seu ministério público. 
Nessas palavras haveria de incluir não somente seus ensinamentos, enquanto tais, e suas parábolas, até todos os 
anúncios de sua paixão e morte (...). Agora chega a hora de suas últimas recomendações, de seu testamento”. 

Leitor 1: Por fim, “Jerusalém é o ponto de arranque da Palavra. Porém os discípulos não se moveram por 
iniciativa própria; o encargo de Jesus deixa bem claro que se trata de uma graça, de um mandato que outorga 
autoridade (...) de uma investidura que lhes será necessária para levar a cabo sua missão”. E se assim não fosse, não 
teria o Evangelho se difundido tão rapidamente por todo mundo conhecido até então e recebido nas mais distantes 
terras e realidades humanas, ao ponto de nos primeiros séculos da Igreja, se fazerem inumeráveis mártires, e 
mártir significa ‘testemunha’, por todo orbe. As evidências, portanto, não ficaram restritas aos apóstolos, mas 
continuam latentes na Igreja e através desta, e jamais sem esta, no mundo e na sua história. 

Leitor 2: Peçamos à Nossa Senhora, A Bem-Aventurada que acreditou, que abrase em nós a fé na 
Ressurreição do Seu Divino Filho, a fim de que possamos obter e conservar todas as suas graças. 
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