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2ª SEMANA DA PÁSCOA 

Quinta-feira, 23 de abril de 2020 
 
PROVIDENCIAR: um crucifixo sobre uma mesa com um tecido branco, 
uma imagem de Nossa Senhora ou outro Santo de devoção da família, 
círio da família ou uma vela (se for possível), a Bíblia Sagrada (deixá-la 
aberta no texto bíblico que vai ser proclamado). Procure organizar-se 
interiormente para este momento de oração com a Palavra de Deus. 
Coloque-se inteiramente na presença de Deus, reservando um momento 
do seu dia! Se possível vivencie este momento em família. Esta atitude 
fará com que o momento de oração seja expressão de fé e vida 
comunitária. 
 
MANTRA  
Meu coração me diz: "O amor me amou e se entregou por mim!" Jesus 
ressuscitou! Passou a escuridão; o sol nasceu! A vida triunfou: Jesus 
Ressuscitou! 
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SAUDAÇÃO INICIAL 
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
D: Verdadeiramente, o Senhor Ressuscitou! Aleluia! E nós com ele! 
Aleluia! Esta é a grande verdade que vivenciamos nestes dias de júbilo. A 
alegria, vida nova que vem do Espírito, deve nos encher de esperança e 
paz. A Ressurreição de Jesus nos faz viver de um jeito novo, mesmo 
mediante de nossos medos e nossas incertezas. “Bendito seja Deus, Pai 
de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela 
ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ele nos fez nascer de novo, 
para uma esperança viva (...) Isto é motivo de alegria para vós, embora 
seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de 
várias provações” (cf. 1Pd 1, 3-9).   
 
ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO  
Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles 
o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e 
renovareis a face da terra. 
Oremos: Ó Deus que santificais a vossa Igreja inteira, em todos os povos 
e nações, derramai por toda a extensão do mundo, os dons do Espírito 
Santo, e realizai agora no coração dos fiéis, as maravilhas que operastes 
no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 
 
D. Ouçamos a Palavra do Senhor, que nos traz vida nova:  
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Que alegria Cristo ressurgiu, no Evangelho ele vai falar. 
Entoemos nosso canto de louvor e gratidão, sua Palavra vamos 
aclamar. 
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)    
 
LEITURA 
(Procure criar silêncio interior, predispondo-se a escutar. Faça uma 
leitura lenta e atenta do texto, deixando com que a Palavra penetre o seu 
interior) 
Evangelho: João 3, 31-36.  
 
(Silêncio orante) 
 
MEDITAÇÃO 
Acolhendo, aceitando e vivendo o ensinamento de Cristo, entramos em 
relação amorosa com o Pai, pois Jesus é o testemunho vivo e 
inconfundível desse amor. Deus se faz generoso e solidário em seu amor 
para conosco. Por isso, rejeitar o Filho é rejeitar o Pai, e não se alcança a 
vida. Nas diversas situações de nossa vida, procuramos professar nossa 
fé no Ressuscitado?  Nossa relação com Deus nos leva a experimentar a 
vida nova que Cristo nos oferece?  
 
ORAÇÃO 
O amor de Jesus vem da relação profunda e eterna entre o Pai e o Filho. 
O Amor eterno se faz homem e, destruindo a morte, nos concede a vida. 
Quem acredita em Jesus, quem se deixa conquistar por Ele, tem a vida 
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que dura para sempre, está unido a Trindade e tem a felicidade. Deus, 
em sua infinita misericórdia, oferece a todos essa possibilidade de 
salvação, mesmo àqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Nossa vida 
de oração nos ajuda a viver a vida que dura para sempre?  
 
CONTEMPLAÇÃO 
Que esta Palavra nos ajude a rever nosso relacionamento com o 
Ressuscitado. A aceitação ou a recusa deste amor, uma vida nova que ele 
nos oferece, não é um fato intelectual ou verbal, mas uma experiência 
vital. Na vida concreta, em nossas ações, devemos verificar se cremos ou 
não em Jesus Ressuscitado.   
 
CANTO 
O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia! 
É o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia! 
Imolado por nós, aleluia, aleluia! 
É o Cristo, o Senhor, ele vive e venceu, aleluia 
 
ORAÇÃO CONCLUSIVA 
D.: Rainha dos céus, alegrai-vos. Aleluia!  
T.: Porque Aquele que merecestes trazer em vosso seio. Aleluia!  
D.: Ressuscitou como disse. Aleluia! 
T.: Rogai a Deus por nós. Aleluia!  
D.: Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria. Aleluia!  
T.: Porque o Senhor ressuscitou, verdadeiramente. Aleluia! 
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T.: Ave Maria...  
 
D. Concedei, ó Pai, a vossa bênção à nossa família, e dai-nos a alegria na 
esperança, a fortaleza na tribulação, a perseverança na oração, a 
solicitude atenta às necessidades de nossos irmãos e irmãs. 
Permaneceremos unidos e abençoados, em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. Amém. Aleluia.  
 
__________________________________________________________ 
 
 


