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Domingo de Páscoa
‘Cuidar das Decisões’





“Viu e acreditou” 
(Jo 20, 1-9)



MISSÃO EM PONTO
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01
Liturgia
SEQUÊNCIA PASCAL

Durante a proclamação da Sequência Pascal, três jovens 
entram em procissão, desde a porta principal da Igreja até 
ao presbitério, transportando o cubo com as imagens para o 
tempo pascal, a Cruz e o Círio Pascal. Ao chegarem perto do 
altar, mostram-nos à assembleia.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Enquanto se entoa a aclamação ao Evangelho, os três jovens 
colocam o cubo com as imagens para o tempo pascal, a 
Cruz e o Círio Pascal no espaço que lhes estava previamente 
destinado.
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02
Família
Para o dia de Páscoa, 
propomos que cada família 
coloque o seu espaço de 
oração no centro da mesa/
sala, onde vão receber o 
compasso pascal: o cubo, a 
Bíblia, a Cruz adornada com 
flores e uma vela.

Convidamos as famílias a 
providenciarem a oração 
pascal (sugerida neste 
fascículo ou pelo pároco), 
para que no momento da 
visita pascal todos possam 
participar na oração.

Missão em Ponto:  
Tomar parte na Vida
Dia 10 de Abril  
Domingo 
Oração: Louvado seja Deus 
que ressuscitou Jesus.

03
Catequese
Partilhar com o grupo da 
catequese a alegria da 
Páscoa, anunciando “Jesus 
ressuscitou, aleluia!”

04
Jovens
Publicar nas redes sociais 
uma foto que comunique a 
ressurreição.

05
Escola
Fazer uma pequena 
entrevista à familiares para 
conhecer as tradições da 
Páscoa da sua família e 
partilhar na escola.

https://drive.google.com/drive/folders/1dQU5HBGV4-pI0sZP406IoehMro_0OjBA?usp=sharing
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06
Oração  
Visita Pascal
A cruz é colocada no centro dos presentes e todos são 
convidados a fixar nela o seu olhar.

[Presidente] Paz a esta casa e a todos os que nela habitam!
[Todos] Aleluia, Aleluia!

Todos fazem uma inclinação à cruz, enquanto o presidente faz 
a aspersão com água benta.

[Leitor] Escutai, irmãos, o anúncio do Evangelho da 
Esperança, segundo São Marcos: 
O Anjo disse às mulheres: “Não vos assusteis! Buscais a 
Jesus de Nazaré, o Crucificado? Ressuscitou; não está 
aqui.”

[Presidente] Aclamemos Cristo Ressuscitado, dizendo:
Glória ao Ressuscitado! Aleluia!

(Este texto pode ser substituído por um pequeno cântico)

[Leitor] Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, 
ao sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro (Cf. Jo 20, 1)
[Todos] Glória ao Ressuscitado! Aleluia!
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[Leitor] Dois homens com vestes resplandecentes 
anunciam: “Não está aqui: ressuscitou!” (Cf. Lc 24, 4-5)
[Todos] Glória ao Ressuscitado! Aleluia!

[Leitor] Jesus diz-nos hoje: “Não temais. Ide anunciar aos 
meus irmãos que partam para a Galileia. Lá me verão.” (Cf. 
Mt 28, 10)
[Todos] Glória ao Ressuscitado! Aleluia!

[Presidente] Oremos. 
[Silêncio]
Senhor Jesus Cristo,  
ao contemplar a tua Cruz, 
reconhecemos que somos amados. 
Pela tua vida e ressurreição, 
acolhe e abençoa esta e todas as famílias, 
faz-nos próximos uns dos outros, 
concede o dom da paz aos nossos dias, 
mostra-nos como caminhar juntos 
e envia-nos a semear gestos de amor. 
Tu que és Deus com o Pai  
na unidade do Espírito Santo. 

[Todos] Ámen. Aleluia, Aleluia!
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Caros irmãos e irmãs,

Eis-nos no ponto alto de configuração 
com a cruz: o mistério pascal de Jesus 
Cristo. 

Vivida a graça quaresmal, exultamos 
com a glória e a paz que o Ressuscitado 
nos concede pelo seu Espírito, para 
darmos frutos abundantes. 

Juntos somos a Igreja sinodal e 
samaritana nos caminhos da Missão do 
Evangelho da Esperança.

Cordialmente em Cristo nossa Páscoa e 
nossa Paz!

Os vossos bispos

07
Saudação Pascal
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Em colaboração com a Livraria Diário do Minho, preparamos 
uma nova pagela para a Páscoa.

No exterior da pagela, encontra a imagem da dinâmica 
“Ponto Cruz”, sugerindo a unidade deste caminho da Cruz 
do Crucificado e Ressuscitado. Está ainda presente uma 
breve saudação de Páscoa de D. José Cordeiro e de D. Nuno 
Almeida.

08
Pagela  
Visita Pascal
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No interior, encontra a celebração de contemplação da Cruz, 
em torno da qual toda a família reza e torna presente a graça 
e a paz do Ressuscitado.

Esta pagela tem um custo, por unidade, de 0,07€ ou 0,11€ se 
for personalizada. Pode ser encomendada na Livraria Diário 
do Minho ou no QR Code que aqui deixamos.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeym3daRygp6VAG3zgNePJ3BbTBIm7Zva2HIYKPp0ABFXn_qA/viewform
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09
Conversas no caminho
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Quais considera serem 
os maiores desafios dos 
cristãos na evangelização 
em contexto social?

https://youtu.be/oeHQ16FoOF8
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