
ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS

Oração em Família

“Vós sereis testemunhas de tudo isso!”  
(Lc 24,48)

III Domingo de Páscoa
17 e 18 de abril de 2021

Leitor:  Neste terceiro Domingo do tempo Pas-
cal Jesus mais uma vez se manifesta aos seus 
discípulos.

Leitor: Iniciemos nossa oração + em nome do 
Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém!

Ambiente: Prepare um lugar especial na sua casa para reunir 
seus familiares para realizar a oração. Tenha por perto bíblia, 

vela, crucifixo, imagem de Nossa Senhora e flores.

Leitura do Evangelho

Leitor: São Lucas relata o testemunho alegre 
dos discípulos de Emaús que retornam para 
Jerusalém após reconhecerem Jesus ao partir 
o pão e dão seu testemunho.
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+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo se-
gundo Lucas (Lc 24,35-48)
35Os dois discípulos contaram o que tinha acon-
tecido no caminho, e como tinham reconhecido 
Jesus ao partir o pão. 36Ainda estavam falando, 
quando o próprio Jesus apareceu no meio de-
les  e lhes disse: ‘A paz esteja convosco!’ 37Eles fi-
caram assustados e cheios de medo, pensando 
que estavam vendo um fantasma. 38Mas Jesus 
disse: ‘Por que estais preocupados, e porque ten-
des 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 cum-
prisse tudo o que está escrito sobre mima Lei de 
Moisés, nos Profetas e nos Salmos’. 45Então Jesus 
abriu a inteligência dos discípulos para enten-
derem as Escrituras, 46e lhes disse: ‘Assim está 
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Meditação da Palavra

Enquanto os discípulos de Emaús estão tes-
temunhando que viram Jesus, ele próprio, o 
Ressuscitado, aparece no meio deles e os saú-
da: “A Paz esteja convosco”. Diante da reação 
dos discípulos, Jesus mostra as marcas dos 
pregos nas mãos e nos pés e os convida a to-
carem-nas. Jesus está mostrando a sua identi-
dade e ajudando-os a crer na ressurreição: ele 
é o Crucificado-Ressuscitado e carrega consi-
go a marca de seu amor redentor por nós. Em 
seguida, Jesus também pede algo para comer 
e lhe deram um pedaço de peixe, o qual foi co-
mido na frente dos discípulos. Jesus recorda 
que o que aconteceu com ele está de acordo 
com o cumprimento das escrituras. E por fim, 
Jesus confirma que os seus discípulos serão as 

escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mor-
tos ao terceiro dia 47e no seu nome, serão anun-
ciados a conversão e o perdão dos pecados a to-
das as nações, começando por Jerusalém. 48Vós 
sereis testemunhas de tudo isso’.
Palavra da Salvação!
Todos: Glória a vós, Senhor! 
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Preces

Leitor: Oremos a Cristo, autor da vida, a quem 
Deus ressuscitou dos mortos e que pelo seu po-
der também nos ressuscitará; e digamos:
R. Cristo, nossa vida, salvai-nos!

1. Cristo, luz esplendorosa que brilhais nas tre-
vas, Senhor da vida e Salvador da humanidade, 
fazei-nos viver todo este dia no louvor da vos-
sa glória.  
R. Cristo, nossa vida, salvai-nos!

2. Senhor Jesus, que percorrestes o caminho 
da paixão e da cruz, concedei que, unidos a vós 
nos sofrimentos e na morte, também convos-
co ressuscitemos.  
R. Cristo, nossa vida, salvai-nos!

3. Filho do eterno Pai, nosso mestre e nosso ir-
mão, que fizestes de nós, para Deus, sacerdo-
tes e povo de reis, ensinai-nos a oferecer com 
alegria o nosso sacrifício de louvor.
R. Cristo, nossa vida, salvai-nos!

suas testemunhas. Sejamos também nós, tes-
temunhas da ressurreição, centro de nossa fé.
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Oração final

Todos: Pai nosso... Amém!

Todos: Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia,
Pois o Senhor que merecestes 
trazer em vosso seio, aleluia,
Ressuscitou, como disse, aleluia;
Rogai a Deus por nós, aleluia!

Leitor:  O Senhor nos abençoe, nos livre de todo 
o mal e nos conduza à vida eterna. 
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito San-
to. Amém!

4. Rei da glória, aguardamos na esperança o dia 
da vossa vinda gloriosa, para contemplarmos 
vossa face e sermos semelhantes a vós. 
R. Cristo, nossa vida, salvai-nos!
(intenções livres)

Queremos saber quantos somos! 
Clique no link para confirmar que você rezou 
conosco: http://bit.ly/ObrigadoArquiFloripa


