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Domingo de Páscoa – 
Ressurreição do Senhor  
No Dia de Páscoa A – B – C 
 
Este é o dia que o Senhor fez: 
exultemos e cantemos de alegria. (Sal 117,24) 
 
 
Leitura I Actos dos Apóstolos 10,34a.37-43 
 
Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: "Vós sabeis o que aconteceu 
em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do baptismo que João 
pregou: Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que 
passou fazendo o bem e curando a todos os que eram oprimidos pelo 
Demónio, porque Deus estava com Ele. Nós somos testemunhas de tudo o 
que Ele fez no país dos judeus e em Jerusalém; e eles mataram-n'O, 
suspendendo-O na cruz. Deus ressuscitou-O ao terceiro dia e permitiu-Lhe 
manifestar-Se, não a todo o povo, mas às testemunhas de antemão 
designadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois de ter 
ressuscitado dos mortos. Jesus mandou-nos pregar ao povo e testemunhar 
que Ele foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. É d'Ele que 
todos os profetas dão o seguinte testemunho: quem acredita n'Ele recebe 
pelo seu nome a remissão dos pecados". 
 
 
Leitura II Colossenses 3,1-4 
 
Irmãos e irmãs: Se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde 
está Cristo, sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não 
às da terra. Porque vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo 
em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, Se manifestar, também vós vos 
haveis de manifestar com Ele na glória. 
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Evangelho João 20,1-9 
 
No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda 
escuro, ao sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi 
ter com Simão Pedro e com o discípulo predilecto de Jesus e disse-lhes: 
"Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde O puseram". Pedro 
partiu com o outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois 
juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do 
que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as 
ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão 
Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão e o 
sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, 
mas enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo que chegara 
primeiro ao sepulcro: viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham 
entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. 
 
 
Reflexão 
 
Você é o Ressuscitado. 
 
Você é a nossa Ressurreição. 
Os humilhados serão chamados de: 
os exaltados. 
Àqueles que não tiveram um lugar, 
será feito o apelo: 
ô, vocês, voltem à casa! 
Os curvados e cabisbaixos, os sombrios 
serão chamados de: 
dançarinos. 
Os calados e amargurados 
serão aclamados e aplaudidos: 
olhem os cantores! 

Os estressados e tensos 
receberão o nome de: 
sorridentes. 
E aqueles que foram para o Vale da Sombra da 
Morte, de: 
os amparados, os protegidos. 
Os falecidos 
se chamarão: 
os despertos 
ou também: 
os renascidos.  
 
(Joop Roeland, "Die Stimme eines dünnen 
Schweigens", tradução livre por Elisabeth de 
Castro S. Novy) 
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bebemos com Ele, depois de ter ressuscitado dos mortos. Jesus mandou-nos pregar ao povo 
e testemunhar que Ele foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. É d'Ele que todos 
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remissão dos pecados". 
 
 

Leitura II 1 Coríntios 5,6b-8 
 
Irmãos e irmãs: Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Purificai-vos 
do velho fermento, para serdes uma nova massa, visto que sois pães ázimos. Cristo, o nosso 
cordeiro pascal, foi imolado. Celebremos a festa, não com fermento velho, nem com 
fermento de malícia e perversidade, mas com os pães ázimos da pureza e da verdade. 
 
 

Evangelho forma longa: João 20,1-18 
 
No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro 
e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com o discípulo 
predilecto de Jesus e disse-lhes: "Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde O 
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puseram". Pedro partiu com o outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois 
juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro, e chegou 
primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, 
chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão 
e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado 
à parte. Entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro: viu e acreditou. 
Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia 
ressuscitar dos mortos. A seguir, os discípulos regressaram a casa. Maria estava junto ao 
túmulo, da parte de fora, a chorar. Sem parar de chorar, debruçou-se para dentro do 
túmulo, e contemplou dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha estado o corpo de 
Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Perguntaram-lhe: "Mulher, porque choras?" E ela 
respondeu: "Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram." Dito isto, voltou-se 
para trás e viu Jesus, de pé, mas não se dava conta que era Ele. E Jesus disse-lhe: "Mulher, 
porque choras? Quem procuras?" Ela, pensando que era o encarregado do horto, disse-lhe: 
"Senhor, se foste tu que o tiraste, diz-me onde o puseste, que eu vou buscá-lo." Disse-lhe 
Jesus: "Maria!" Ela, aproximando-se, exclamou em hebraico: "Rabbuni!" – que quer dizer: 
"Mestre!" Jesus disse-lhe: "Não me detenhas, pois ainda não subi para o Pai; mas vai ter 
com os meus irmãos e diz-lhes: 'Subo para o meu Pai, que é vosso Pai, para o meu Deus, que 
é vosso Deus.'" Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: "Vi o Senhor!" E contou o que 
Ele lhe tinha dito. 
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(Joop Roeland, "Die Stimme eines dünnen 
Schweigens", tradução livre por Elisabeth de 
Castro S. Novy) 


