
 TEMPO PASCAL



 No «grande domingo», isto é, nos cinquenta dias em que a Igreja 
celebra com alegria e júbilo o mistério pascal, a liturgia romana recor-
da também a Mãe de Cristo, na sua profunda alegria pela ressurreição de 
Cristo e na sua oração com os Apóstolos, esperando confiadamente o dom 
do Espírito Santo (cf. Actos 1, 14). A Igreja, por seu lado, ao exercer a sua 
função materna, celebrando os sacramentos da iniciação cristã – que são os 
sacramentos pascais – reconhece na Virgem Santíssima o exemplo da sua 
maternidade; mas compreende também que na Mãe de Cristo tem o exemplo 
e o auxílio para a missão de anunciar o Evangelho, que Cristo lhe confiou 
depois de ressuscitar dos mortos (cf. Mt 28, 19-20).

FORMULÁRIOS DAS MISSAS

15. sAntA MAriA nA ressurreição do senhor.
16. A virgeM MAriA, Fonte dA luZ e dA vidA.
17. nossA senhorA do cenáculo.
18. A virgeM MAriA, rAinhA dos APóstolos.
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A VIRGEM MARIA 
NA RESSURREIÇÃO DO SENHOR

LEITURA  I    Ap 21, 1-5a

«Vi a nova Jerusalém,
bela como noiva adornada para o seu esposo»

Leitura do Apocalipse de São João

Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra,
porque o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido
e o mar já não existia.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém,
que descia do Céu, da presença de Deus,
bela como noiva adornada para o seu esposo.
Do trono ouvi uma voz forte que dizia:
«Eis a morada de Deus com os homens.
Deus habitará com os homens:
eles serão o seu povo
e o próprio Deus, no meio deles, será o seu Deus.
Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos;
nunca mais haverá morte nem luto, nem gemidos nem dor,
porque o mundo antigo desapareceu».
Disse então Aquele que estava sentado no trono:
«Vou renovar todas as coisas».

Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL  Is 61, 10a-d.f.11; 62, 2-3

Refrão: Maria, sois a cidade de Deus,
 a morada santa da Justiça.

Exulto de alegria no Senhor,
minha alma rejubila no meu Deus,
que me revestiu com as vestes da salvação
e me envolveu num manto de justiça,
como a noiva que se adorna com as suas jóias.

Como a terra faz brotar os germes
e o jardim germinar as sementes,
assim o Senhor Deus fará brotar a justiça
e o louvor diante de todas as nações.

Os povos verão a tua justiça
e todos os reis a tua glória.
Receberás um nome novo,
que a boca do Senhor designará.
Serás coroa esplendorosa nas mãos do Senhor,
diadema real nas mãos do teu Deus.

ALELUIA  

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Ave, Santa Maria, 
 que, sofrendo junto à cruz,
participastes nas dores do vosso Filho:
 agora rejubilais em serena alegria.     
         Refrão



  81

EVANGELHO                                       Mt 28, 1-10

«Dizei aos discípulos que Ele ressuscitou»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus

Depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana,
Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o sepulcro.
De repente, houve um grande terramoto:
o Anjo do Senhor desceu do Céu
e, aproximando-se, removeu a pedra do sepulcro
e sentou-se sobre ela.
O seu aspecto era como um relâmpago
e a sua túnica branca como a neve.
Os guardas começaram a tremer de medo
e ficaram como mortos.
O Anjo tomou a palavra e disse às mulheres:
«Não tenhais medo; sei que procurais Jesus, o Crucificado.
Não está aqui: ressuscitou, como tinha dito.
Vinde ver o lugar onde jazia.
E ide depressa dizer aos discípulos:
‘Ele ressuscitou dos mortos
e vai adiante de vós para a Galileia.
Lá O vereis’.
Era o que tinha para vos dizer».
As mulheres afastaram-se rapidamente do sepulcro,
cheias de temor e grande alegria,
e correram a levar a notícia aos discípulos.
Jesus saiu ao seu encontro e saudou-as.
Elas aproximaram-se,
abraçaram-Lhe os pés e prostraram-se diante d’Ele.
Disse-lhes então Jesus:
«Não temais.
Ide avisar os meus irmãos que partam para a Galileia.
Lá Me verão».

Palavra da salvação. 

A VIRGEM MARIA NA RESSURREIÇÃO DO SENHOR



16

A VIRGEM MARIA, 
fONTE DA LUZ E DA VIDA 

LEITURA I   Actos 2, 14a.36-40a.41-42

« Peça cada um de vós o Baptismo 
em nome de Jesus Cristo»

Leitura dos Actos dos Apóstolos

No dia de Pentecostes,
Pedro, de pé, com os onze Apóstolos,
ergueu a voz e falou a todo o povo: 
«Saiba com absoluta certeza toda a casa de Israel
que Deus fez Senhor e Messias 
esse Jesus que vós crucificastes».
Ouvindo isto, sentiram todos o coração trespassado
e perguntaram a Pedro e aos outros Apóstolos:
«Que havemos de fazer, irmãos?».
Pedro respondeu-lhes:
«Convertei-vos
e peça cada um de vós o baptismo 
em nome de Jesus Cristo,
para vos serem perdoados os pecados.
Recebereis o dom do Espírito Santo,
porque a promessa desse dom é para vós, 
para os vossos filhos e para quantos, de longe, 
ouvirem o apelo do Senhor nosso Deus».
E com muitas outras palavras os persuadia e exortava. 
Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o baptismo
e naquele dia juntaram-se aos discípulos cerca de três mil pessoas.
E todos eram assíduos ao ensino dos Apóstolos,
à comunhão fraterna, à fracção do pão e às orações.

Palavra do Senhor
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SALMO RESPONSORIAL                 Salmo 33 (34), 2-3.6-7.8-9 
 (R. cf. 6a)

Refrão:  Voltai-vos para o Senhor e sereis iluminados.

 A toda a hora bendirei o Senhor,
 o seu louvor estará sempre na minha boca.
 A minha alma gloria-se no Senhor:
 escutem e alegrem-se os humildes.

 Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes,
 o vosso rosto não se cobrirá de vergonha.
 Este pobre clamou e o Senhor o ouviu,
 salvou-o de todas as angústias.

 O Anjo do Senhor protege os que O temem
 e defende-os dos perigos.
 Saboreai e vede como o Senhor é bom:
 feliz o homem que n’Ele se refugia.

ALELUIA  

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Sois ditosa, ó Virgem Santa Maria, 
 porque de Vós nasceu o sol da justiça,
 Cristo, nosso Deus:
quem O segue terá a luz da vida.   Refrão

A VIRGEM MARIA FONTE DA LUZ E DA VIDA
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EVANGELHO                                     Jo 12, 44-50
«Eu vim como luz do mundo»

   Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João

Naquele tempo,
Jesus disse em alta voz:
«Quem acredita em Mim
não é em Mim que acredita, mas n’Aquele que Me enviou;
e quem Me vê, vê Aquele que Me enviou.
Eu vim ao mundo como luz,
para que todo aquele que acredita em Mim
não fique nas trevas.
Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar,
não sou Eu que o julgo,
porque não vim para julgar o mundo,
mas para o salvar.
Quem Me rejeita e não acolhe as minhas palavras
tem quem o julgue:
a palavra que anunciei o julgará no último dia.
Porque Eu não falei por Mim próprio:
o Pai, que Me enviou,
é que determinou o que havia de dizer e anunciar.
E Eu sei que o seu mandamento é vida eterna.
Portanto, as palavras que Eu digo,
digo-as como o Pai Mas disse a Mim».

Palavra da salvação.
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Ou:

EVANGELHO                                     Jo 3, 1-6

«O que nasceu do Espírito é espírito»

    Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João

Naquele tempo,
havia um fariseu chamado Nicodemos,
que era um dos principais entre os judeus.
Foi ter com Jesus de noite e disse-Lhe:
«Rabi, nós sabemos que vens da parte de Deus como mestre;
pois ninguém pode realizar os milagres que Tu fazes,
se Deus não está com ele».
Jesus respondeu-lhe:
«Em verdade, em verdade te digo:
Quem não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus».
Disse-Lhe Nicodemos:
«Como pode um homem nascer, sendo já velho?
Pode entrar segunda vez no seio materno e voltar a nascer?».
Jesus respondeu:
«Em verdade, em verdade te digo:
Quem não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino de Deus.
O que nasceu da carne é carne
e o que nasceu do Espírito é espírito».

Palavra da salvação.

A VIRGEM MARIA FONTE DA LUZ E DA VIDA
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NOSSA SENHORA DO CENÁCULO

LEITURA  I                                  Actos 1, 6-14

«Recebereis a força do Espírito Santo, 
que descerá sobre vós»

Leitura dos Actos dos Apóstolos

Depois da ressurreição de Jesus,
os Apóstolos rodearam-n’O e perguntaram-Lhe:
«Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel?».
Ele respondeu-lhes:
«Não vos compete saber os tempos ou os momentos
que o Pai determinou com a sua autoridade;
mas recebereis a força do Espírito Santo, 
que descerá sobre vós,
e sereis minhas testemunhas
em Jerusalém e em toda a Judeia e na Samaria
e até aos confins da terra».

Dito isto, elevou-Se à vista deles
e uma nuvem escondeu-O a seus olhos.
E estando de olhar fito no Céu, enquanto Jesus Se afastava,
apresentaram-se-lhes dois homens vestidos de branco,
que disseram:
«Homens da Galileia, porque estais a olhar para o Céu?
Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado para o Céu,
virá do mesmo modo que O vistes ir para o Céu».

Então os Apóstolos voltaram para Jerusalém,
descendo o monte chamado das Oliveiras,
que fica perto de Jerusalém, 
à distância de uma caminhada de sábado.
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Quando chegaram à cidade, 
subiram para a sala de cima,
onde se encontravam habitualmente.
Estavam lá Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé,
Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu,
Simão, o Zeloso, e Judas, irmão de Tiago.
Todos estes perseveravam unidos em oração,
em companhia de algumas mulheres,
entre as quais Maria, Mãe de Jesus.

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL               Salmo 86 (87), 1-2.3 e 5.6-7 
 (R. cf. 3) 

Refrão: Grandes coisas se dizem de ti, 
 ó cidade de Deus. 

O Senhor ama a cidade, 
por Ele fundada sobre  os montes santos;

 ama as portas de Sião 
 mais que todas as moradas de Jacob.

 Grandes coisas se dizem de ti, 
 ó cidade de Deus.
 Dir-se-á em Sião: «Todos lá nasceram,
 o próprio Altíssimo a consolidou».

 O Senhor escreverá no registo dos povos:
 «Este nasceu em Sião».
 E irão dançando e cantando:
 «Todas as minhas fontes estão em ti».  

NOSSA SENHORA DO CENÁCULO
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ALELUIA cf. Lc 2, 19

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Bendita seja a Virgem Maria,
que conservava a palavra de Deus,
 meditando-a em seu coração.   Refrão

EVANGELHO Lc 8, 19-21

«Minha mãe e meus irmãos 
são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas

Naquele tempo,
vieram ter com Jesus sua Mãe e seus irmãos,
mas não podiam chegar junto d’Ele por causa da multidão.
Então disseram-Lhe:
«Tua Mãe e teus irmãos estão lá fora  e querem ver-Te».
Mas Jesus respondeu-lhes:
«Minha mãe e meus irmãos
são aqueles que ouvem a palavra de Deus 
e a põem em prática». 

Palavra da salvação.

 Em vez deste Evangelho, pode utilizar-se o que vem indicado no 
Apêndice, n. 21: p. 241.
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A VIRGEM MARIA, 
RAINHA DOS APÓSTOLOS

LEITURA  I      Actos 1, 12-14; 2, 1-4

«Perseveravam unidos na oração, com Maria, Mãe de Jesus»

Leitura dos Actos dos Apóstolos

Depois de Jesus ter subido ao Céu,
os Apóstolos voltaram para Jerusalém,
descendo o monte chamado das Oliveiras,
que fica perto de Jerusalém, 
à distância de uma caminhada de sábado.
Quando chegaram à cidade, subiram para a sala de cima,
onde se encontravam habitualmente.
Estavam lá Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé,
Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu,
Simão, o Zeloso, e Judas, irmão de Tiago.
Todos estes perseveravam unidos em oração,
em companhia de algumas mulheres,
entre as quais Maria, Mãe de Jesus.
Quando chegou o dia de Pentecostes,
os Apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar.
Subitamente, fez-se ouvir, vindo do Céu,
um rumor semelhante a forte rajada de vento,
que encheu toda a casa onde se encontravam.
Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo,
que se iam dividindo,
e poisou uma sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar outras línguas,
conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem.

Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL               Salmo 86 (87), 1-2.3 e 5.6-7 
 (R. 3) 
Refrão: Grandes coisas se dizem de ti, 
 ó cidade de Deus. 

O Senhor ama a cidade, 
por Ele fundada sobre  os montes santos;
ama as portas de Sião 
mais que todas as moradas de Jacob.

Grandes coisas se dizem de ti, 
ó cidade de Deus.
Dir-se-á em Sião: «Todos lá nasceram,
o próprio Altíssimo a consolidou».

O Senhor escreverá no registo dos povos:
«Este nasceu em Sião».
E irão dançando e cantando:
«Todas as minhas fontes estão em ti». 

ALELUIA  

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Estava Santa Maria,
 Rainha do Céu e Senhora do mundo,
sofrendo junto à cruz do Senhor.   Refrão
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EVANGELHO Jo 19, 25-27

«Disse Jesus ao discípulo: 
‘Eis a tua Mãe’»

   Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João

Naquele tempo,
estavam junto à cruz de Jesus
sua Mãe, a irmã de sua Mãe,
Maria, mulher de Cléofas, e Maria Madalena.
Ao ver sua Mãe e o discípulo predilecto,
Jesus disse a sua Mãe: «Mulher, eis o teu filho».
Depois disse ao discípulo:  «Eis a tua Mãe».
E a partir daquela hora,
o discípulo recebeu-a em sua casa.

Palavra da salvação.

A VIRGEM MARIA, RAINHA DOS APÓSTOLOS




