
3º Domingo da Páscoa

30 de abril de 2017
Ano A - Branco

“Explicava aos discípulos todas as 
passagens da Escritura que falavam dele.”

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Celebramos o terceiro Domingo da Páscoa 
na alegria e no incentivo de reforçar uma vez mais a fé 
na ressurreição de Jesus. Emaús nos ensinará as duas 
modalidades fundamentais para ter Cristo presente em 
sua ausência: ler as escrituras à luz de sua memória e 
celebrar a fração do pão, o gesto pelo qual ele realiza sua 
presença real, na comunhão de sua vida, morte e ressur-
reição. É a presença do Cristo pascal, glorioso, já não 
ligado a tempo e espaço, mas acessível a todos os que o 
buscam na fé e se reúnem em seu nome. 

02. CANTO INICIAL (94º Encontro)
1. O Cristo Ressuscitou, / Sua palavra concretizou / A 

morte enfim vencida, / Em tudo se vê a vida /Em seu 
amor

Ref.: Aleluia! O Senhor ressuscitou! / A escuridão, a 
luz da vida suplantou. / Aleluia! Aleluia! Aleluia! / 
O Senhor ressuscitou!

2. Cantemos numa só voz / A graça que está em nós / 
O Cristo ressuscitado / Caminha ao nosso lado. / Não 
estamos sós

3. Levamos essa verdade / Prá toda a humanidade / 
Pois dela temos certeza, / O Cristo nos deu clareza: 
Ressuscitou!

03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

05. CANTO PENITENCIAL (Apost. 86º Encontro)
1. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. 

Tende piedade de nós, Senhor! Tende pieda-
de de nós!

2. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. 
Tende piedade de nós, ó Cristo! Tende pie-
dade de nós!

3. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. 
Tende piedade de nós, Senhor! Tende pieda-
de de nós!
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06. GLÓRIA (92º encontro)
Ref.: Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a 

Deus, glória a Deus lá nas alturas! 
1. Glória a Deus nas alturas, Paz na terra aos 

seus amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus 
Pai todo-poderoso: Nós vos louvamos, vos ben-
dizemos Adoramos, vos glorificamos,

2. Nós aqui vos damos graças Pela vossa imensa 
glória. Senhor nosso Jesus Cristo, És o Filho 
Unigênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus Tu és 
Filho de Deus Pai.

3. Vós que tirais o pecado do mundo, Tende pie-
dade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, 
Acolhei a nossa súplica. Vós, que estais à direita 
do Pai, Tende piedade, piedade de nós.

4. Só vós sois o Santo. Só vós o Senhor. Só vós 
o Altíssimo, Jesus Cristo, Com o Espírito Santo, 
Na glória de Deus Pai. Amém.

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, que vosso povo sempre exulte 
pela sua renovação espiritual, para que, tendo re-
cuperado agora com alegria a condição de filhos de 
Deus, espere com plena confiança o dia da ressur-
reição. Por N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA

I LEITURA (At 2, 14.22-33)

Coment.: Existe uma mensagem única nas três leituras 
que ouviremos: o Senhor ressuscitou! O Evangelho, que 
narra a conversa de Jesus com os discípulos de Emaús, 
repete o mesmo aúncio de modo enfático: “realmente, o 
Senhor ressuscitou”. Ele está vivo e na ausência de sua 
presença física fala silenciosamente ao nosso coração.

08. LEITURA DOS ATOS DOS APÓSTOLOS
No dia de Pentecostes, 14Pedro de pé, junto com os 
onze apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: 
22“Homens de Israel, escutai estas palavras: Jesus 
de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto 
de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus 
realizou, por meio dele, entre vós. Tudo isto vós bem 
o sabeis. 23Deus, em seu desígnio e previsão, determi-
nou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, 
e vós o matastes, pregando-o numa cruz. 24Mas Deus 
ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da 
morte, porque não era possível que ela o dominasse. 
25Pois Davi dele diz: ‘Eu via sempre o Senhor diante 
de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. 
26Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha 
língua e até minha carne repousará na esperança. 
27Porque não deixarás minha alma na região dos 
mortos nem permitirás que teu Santo experimente 
corrupção. 28Deste-me a conhecer os caminhos da 
vida e a tua presença me encherá de alegria’. 29Irmãos, 
seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca 
Davi morreu e foi sepultado e seu sepulcro está entre 
nós até hoje. 30Mas, sendo profeta, sabia que Deus 
lhe jurara solenemente que um de seus descendentes 

Pres.: Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede por nós 
e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao 
arrependimento para sermos menos indignos de aproxi-
mar-nos da mesa do Senhor. 
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ocuparia o trono. 31É, portanto, a ressurreição de Cristo 
que previu e anunciou com as palavras: ‘Ele não foi 
abandonado na região dos mortos e sua carne não 
conheceu a corrupção’. 32Com efeito, Deus ressuscitou 
este mesmo Jesus e disto todos nós somos testemu-
nhas. 33E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus 
recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, 
e o derramou, como estais vendo e ouvindo”. Palavra 
do Senhor.

10. SALMO RESPONSORIAL – Sl 15(16)
      (Melodia: Ó Senhor nosso Deus- 94 º encontro)
Ref.: Vós me ensinais vosso caminho para a 

vida; junto de vós felicidade sem limites!
1. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio! 

Digo ao Senhor: “Somente vós sois meu Senhor, 
nenhum bem eu posso achar fora de vós!” Ó 
Senhor, sois minha herança e minha taça, meu 
destino está seguro em vossas mãos!

2. Eu bendigo o Senhor, que me aconselha e até 
de noite me adverte o coração. Tenho sempre o 
Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu 
lado não vacilo.

3. Eis porque meu coração está em festa, minha 
alma rejubila de alegria, e até meu corpo no 
repouso está tranqüilo; pois não haveis de me 
deixar entregue à morte, nem vosso amigo con-
hecer a corrupção.

4. Vós me ensinais vosso caminho para a vida; 
junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna 
e alegria ao vosso lado! Delícia eterna e alegria 
ao vosso lado!

II LEITURA (1Pd 1,17-21)

10. LEITURA  DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO 
PEDRO (Lecionário, p. 200)

EVANGELHO (Lc 24, 13-35)

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia, alegria, minha gente! Aleluia! 

Aleluia! (bis)
1. Ele explicava as escrituras, minha gente, e nos 

ardia o coração, aleluia!

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO LUCAS
13Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois 
dos discípulos de Jesus iam para um povoado, 
chamado Emaús, distante onze quilômetros de 
Jerusalém. 14Conversavam sobre todas as coisas 
que tinham acontecido. 15Enquanto conversavam e 
discutiam, o próprio Jesus se aproximou e come-
çou a caminhar com eles. 16Os discípulos, porém, 
estavam como que cegos, e não o reconheceram. 
17Então Jesus perguntou: “O que ides conversando 
pelo caminho?” Eles pararam, com o rosto triste, 18e 
um deles, chamado Cléofas, lhe disse: “Tu és o único 
peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá acon-
teceu nestes últimos dias?” 19Ele perguntou: “O que 

foi?” Os discípulos responderam: “O que aconteceu 
com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta podero-
so em obras e palavras, diante de Deus e diante de 
todo o povo. 20Nossos sumos sacerdotes e nossos 
chefes o entregaram para ser condenado à morte e o 
crucificaram. 21Nós esperávamos que ele fosse liber-
tar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz três dias 
que todas essas coisas aconteceram! 22É verdade 
que algumas mulheres do nosso grupo nos deram 
um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo 23e 
não encontraram o corpo dele. Então voltaram, di-
zendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram 
que Jesus está vivo. 24Alguns dos nossos foram ao 
túmulo e encontraram as coisas como as mulheres 
tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu”. 25Então Je-
sus lhes disse: “Como sois sem inteligência e lentos 
para crer em tudo o que os profetas falaram! 26Será 
que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na 
sua glória?” 27E, começando por Moisés e passando 
pelos Profetas, explicava aos discípulos todas as 
passagens da Escritura que falavam a respeito dele. 
28Quando chegaram perto do povoado para onde 
iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. 29Eles, 
porém, insistiram com Jesus, dizendo: “Fica conos-
co, pois já é tarde e a noite vem chegando!” Jesus 
entrou para ficar com eles. 30Quando se sentou à 
mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o 
e lhes distribuía. 31Nisso os olhos dos discípulos se 
abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, 
desapareceu da frente deles. 32Então um disse ao 
outro: “Não estava ardendo o nosso coração quando 
ele nos falava pelo caminho, e nos explicava as Es-
crituras?” 33Naquela mesma hora, eles se levantaram 
e voltaram para Jerusalém onde encontraram os 
Onze reunidos com os outros. 34E estes confirmaram: 
“Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Si-
mão!” 35Então os dois contaram o que tinha aconte-
cido no caminho, e como tinham reconhecido Jesus 
ao partir o pão. Palavra da Salvação.

13. HOMILIA

14. PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

15. ORAÇÃO DOS FIÉIS

LITURGIA EUCARÍSTICA

16. CANTO DAS OFERENDAS
         (Apostila 86º Encontro)
1. Bendito sejas, ó Rei da glória! Ressuscitado, Se-

nhor da Igreja! Aqui trazemos as nossas ofertas.
Ref.: Vê com bons olhos nossas humildes 

ofertas. Tudo o que temos seja pra ti, ó Senhor!
2. Irmãos da terra, irmãos do céu, juntos cante-

mos glória ao Senhor. Aqui trazemos as nossas 
ofertas.

3. Vidas se encontram no altar de Deus / Gente 
se doa, dom que se imola / Aqui trazemos as 
nossas ofertas
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17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Acolhei ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em 
festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, conce-
dei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor.

18. PREFÁCIO (MR p. 423 )
Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salva-
ção dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, mas so-
bretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, 
foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, 
e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado, já não 
morre; e, morto, vive eternamente. Unidos à multidão dos 
anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós 
vos aclamamos, cantando (dizendo) a uma só voz:
 
19. ORAÇÃO EUCARÍSTICA I  (MR p. 469)
Presid.: Pai de misericórdia, a quem sobem nossos 
louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas 
apresentadas ao vosso altar.
Todos: Abençoai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Nós as oferecemos pela vossa Igreja santa e 
católica: concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num 
só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as ofe-
recemos também pelo vosso servo o Papa Francisco, 
por nosso bispo Celso Antônio, e por todos os que 
guardam a fé que receberam dos apóstolos.
Todos: Conservai a vossa Igreja sempre unida!

Presid.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas 
N.N. e de todos os que circundam este altar, dos 
quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos 
servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de 
louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as 
suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a 
segurança em suas vidas e a salvação que esperam.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos!

Presid.: Em comunhão com toda a Igreja, venera-
mos a sempre Virgem Maria, Mãe de nossos Deus e 
Senhor Jesus Cristo; e também São José, esposo de 
Maria, os santos Apóstolos e Mártires: Pedro e Paulo, 
André, (Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu 
e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, 
Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e 
Paulo, Cosme e Damião), e todos os vossos Santos. 
Por seus méritos e preces concedei-nos sem cessar 
a vossa proteção. (Por Cristo, Senhor nosso. Amém.)
Todos: Em comunhão com toda a Igreja aqui esta-
mos!
Presid.: Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda 
dos vossos servos e de toda a vossa família; dai-nos 
sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e aco-
lhei-nos entre os vossos eleitos. (Por Cristo, Senhor 
nosso. Amém.)

Presid.: Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas 
oferendas, a fim de que se tornem para nós o Corpo e 
o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Na Noite em que ia ser entregue, ele tomou o 
pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu 
graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, 
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. Do mesmo modo, 
ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 

POR TODOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FA-
ZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé!
Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e pro-
clamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor 
Jesus!

Presid.: Celebrando, pois, a memória da paixão do 
vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e 
gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e 
também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, 
dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e 
santo, pão da vida eterna e cálice da salvação.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebes-
tes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons 
de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja 
levada à vossa presença, para que, ao participarmos 
deste altar, recebendo o Corpo e o Sangue de vosso 
Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos 
do céu. (Por Cristo, Senhor nosso. Amém.)
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas 
N.N. que partiram desta vida, marcados com o sinal da 
fé. A eles, e a todos os que adormeceram no Cristo, 
concedei a felicidade, a luz e a paz. (Por Cristo, Se-
nhor nosso. Amém.)
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

Presid.: E a todos nós pecadores, que confiamos na 
vossa imensa misericórdia, concedei, não por nos-
sos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos 
Apóstolos e Mártires: João Batista e Estêvão, Matias 
e Barnabé, (Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro; 
Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, 
Anastácia) e todos os vossos santos.

Presid.: Por Cristo, Senhor nosso.
Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos!

Presid.: Por ele não cessais de criar e santificar estes 
bens e distribuí-los entre nós.

Presid.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus 
Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda 
a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Todos: Amém!

RITOS DA COMUNHÃO
20. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje a vossa paz! Ajudados pela vossa 
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a 
esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
T.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.

Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 
Apóstolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha 
paz”. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que 
anima vossa Igreja, dai-lhe, segundo o vosso dese-
jo, a paz e a unidade! Vós, que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo.
Todos: Amém.

Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

(Saudação da Paz)
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23. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Ó Deus, olhai com bondade o vosso 
povo e concedei aos que renovastes pelos vossos 
sacramentos a graça de chegar um dia à glória da 
ressurreição da carne. Por Cristo, nosso Senhor. 

RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

24. BÊNÇÃO SOLENE  (Tempo Pascal p. 523)
Presid.: Deus, que pela ressurreição do seu Filho 
único vos deu a graça da redenção e vos adotou 
como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua 
bênção.
Todos: Amém.

Presid.: Aquele que, por sua morte, vos deu a 
eterna liberdade, vos conceda, por sua graça, a 
herança eterna. 
Todos: Amém.

Presid.: E, vivendo agora retamente, possais 
no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já 
ressuscitastes no batismo.
Todos: Amém.

Presid.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e 
Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém.

Diácono ou Presid.: Ide em paz, e o Senhor vos 
acompanhe, aleluia, aleluia!
Todos: Graças a Deus, aleluia, aleluia!
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21. CANTO DE COMUNHÃO (90º encontro)
1. Andavam pensando tão tristes, / De Jerusalém 

a Emaús, / Os dois seguidores de Cristo, /  Logo 
após o episódio da cruz. Enquanto assim vão 
conversando, / Jesus se chegou devagar: / “De 
que vocês estão palestrando?” / E ao Senhor 
não puderam enxergar.

Ref.: Fica conosco, Senhor! / É tarde e a noite 
já vem! / Fica conosco, Senhor, / Somos teus 
seguidores também!

2. Não sabes, então, forasteiro, / Aquilo que 
aconteceu? / Foi preso Jesus Nazareno, /Redentor 
que esperou Israel. / Os chefes a morte tramaram / 
Do santo profeta de Deus; / O justo foi crucificado, 
/ A esperança do povo morreu.

3. Jesus foi, então, relembrando: / Pro Cristo 
na glória entrar, / Profetas já tinham falado, / 
Sofrimentos devia enfrentar. / E pelo caminho 
afora, / Ardia-lhes o coração: / Falava-lhes das 
Escrituras, / Explicando a sua missão.

4. Chegando, afinal, ao destino, / Jesus fez que 
ia passar,/ Mas eles demais insistiram: / “Vem, 
Senhor, vem conosco ficar!” / Sentado com eles à 
mesa, / Deu graças e o pão repartiu; / Dos dois foi 
tão grande a surpresa: / “Jesus Cristo, o Senhor, 
ressurgiu.”

22. CANTO DE COMUNHÃO II
1. Na comunhão recebemos,/ Teu corpo e sangue 

Senhor/ E tua vida divina,/ Dons do teu grande 
amor/  São nossa força na luta,/ Fazem vencer  
todo mal/ E nos conduzem ao Pai,/ Glória ao Deus 
imortal.

Ref.: Senhor Jesus, Senhor Jesus Deus vivo e 
vencedor. (Bis)

2. Entre as angústias da vida,/ Não cairemos jamais/ 
Pois tua força nos leva/ A confiar sempre mais/ Na 
comunhão nos deixaste/ Força e motivo de amar/ 
Todo o caminho da vida/ Nos traga sempre ao altar.

3. Ao comungar caminhamos/ Para o altar com o 
irmão/ O teu amor nos atrai,/ Centro da nossa união/ 
Em cada esforço que pedes,/ Vamos sentir tua mão/ 
Vamos sentir que nos dás/ Força de ressurreição.

 25. CANTO DE DESPEDIDA
Ref.: Cristo venceu, aleluia! Ressuscitou, 

aleluia! O Pai lhe  deu glória e poder, eis nosso 
canto: aleluia!

1. Este é o dia em que o amor venceu, brilhante 
luz iluminou as trevas, nós fomos salvos para 
sempre! 

2. Suave aurora veio anunciando que nova era foi 
inaugurada, nós fomos salvos para sempre!

Deus recebe o dízimo que oferecemos a Ele?
Sim, Deus recebe o dízimo através da comunidade. Tudo pertence a Ele. Ele é o dono;

nós, os usuários. Ele não precisa de nada para Ele,
mas precisa para a Sua comunidade (Igreja).

Todo dízimo oferecido à comunidade é dízimo oferecido a Deus.


