
                                     PÁSCOA 

 
Páscoa - tão ardentemente desejada por Jesus... Lc 22,15 
Páscoa - onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Col 3,1 
Páscoa - que faz feliz o Menino que vai à casa do Pai. Lc 2,41 
  
Páscoa - na qual Jesus purifica a Casa de Oração, 
Páscoa na qual Jesus anuncia o novo Templo, 
o Lugar de oração para todos os adoradores 
que adorarão o Pai em Espírito e Verdade. Jo 2,19; 4,24 
  
Páscoa - Páscoa do pão dado à multidão faminta, 
Páscoa da carne dada pela vida do mundo. Jo 6,51 
  
Páscoa - do Novo Cordeiro  
cujo Sangue aspergido abre o Êxodo que faz passar Jesus,  
e nós com Ele, deste mundo para o Pai. Jo 13,1 
  
Páscoa - do Cordeiro imolado no dia 14 de Nisan, Ex 12,18 
e que redime as nossas faltas, nos oferece a Vítima pascal 
cujo Corpo é alimento, cujo Sangue é bebida, 
para entrar na Nova e Eterna Aliança. Mc 14,24 
  
Páscoa- Dia Dominical, Primeiro dia da semana, 
quando os Apóstolos encontraram a Fé acolhendo o Mestre 
que regressa triunfante do seu glorioso Êxodo. Lc 24,45 

 
Páscoa - dominical na qual João, o discípulo amado, 
contemplou como o Primeiro e o Último, aquele que vive; 
com a qual todos nós sonhamos um Dia; 
onde estaremos junto de Jesus, comendo e bebendo à sua mesa, 
no Reino do Pai. Ap 1,10.17-18; Mt 26,29 
  
Páscoa - celebração solene do dom Perfeito do Pai na obediência do Filho. 
Hoje: Mistério de contemplação para nós, 
abeirando-nos do Altar onde jorra Sangue e Água: 
vemos, acreditamos e celebramos… Jo 20,8 
  
Páscoa - que abre os olhos, a inteligência e o espírito sobre tudo  
o que os profetas anunciaram; 
faz arder o nosso coração e reconhecer o nosso Salvador. Lc 24,25s 
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“RESSUSCITOU” = vive entre nós 
   Páscoa.  

Lembramos como Deus outrora salvou o seu povo 
e como na plenitude dos tempos, enviou Jesus Cristo, nosso Salvador: 

Realização da obra pascal de salvação e redenção do mundo. MR 

   Páscoa.  
Presença de todos os Santos. Sacramento de vida nova.  

Libertação da escravidão do pecado.  

Homem criado à semelhança de Deus, purificado das velhas 
impurezas, homem novo pela água e pelo Espírito. 

   Páscoa.  

Acreditar que Deus criou o céu e a terra. 

Acreditar em Jesus Cristo Ressuscitado, filho da Virgem Maria. 
Acreditar no Espírito Santo que guia a Igreja. 

Acreditar na Comunhão dos Santos. 

Acreditar na ressurreição da carne 
Acreditar na vida eterna… 

   Páscoa.  

Estamos totalmente unidos a Cristo pela semelhança da sua morte; 
também o estaremos pela semelhança da sua ressurreição. 

   Páscoa.  

Senhor faz-me digno de beijar a Tua Cruz! 

A Igreja sai ao encontro de todas as pessoas 
partilhando com todos, nas praças, nas suas casas,  

a alegria duma vida nova, duma Ressurreição verdadeira.   

   Páscoa.  
Nas praças não deixa de ouvir-se o eco: à morte, crucifica-O, Lc 23,21 

e a resposta serena dos que declaram: 

nós somos testemunhas da vida nova, não podemos calar-nos. 1 Jo 1,3 

   Páscoa.  
O nosso mundo é a nossa praça; o nosso adro, a Igreja. 

É na praça pública que os cristãos encontram também  

estímulos à sua própria purificação e aperfeiçoamento; 
é onde manifestam a sua coragem, a sua motivação e a sua força. 

                                                                                                                           Jribeiro 
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NOVA TRADUÇÃO DO MISSAL  
O QUE SE DIZ AGORA DE MODO DIVERSO! 

         O Missal não é só um livro, mas uma ‘coleção’ de livros que inclui, 
além do Antifonário, o Sacramentário, o Ordinário da Missa e os 

Lecionários, que na nossa edição em língua portuguesa são oito livros. 

         Esta é a terceira edição do Missal Romano em língua portuguesa para 

Portugal, após 29 anos da segunda edição de 1992, e vai ser também oficial 
para Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Timor-Leste, 

         O Missal em língua portuguesa “adota o novo acordo ortográfico da 

língua portuguesa entre os Países lusófonos”, respeitando o acordo com a 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), quanto “aos diálogos do 

Ordinário da Missa e às fórmulas sacramentais”. 

         “As grandes diferenças não estão nas respostas dos fiéis”, mas para os 
padres mudam algumas coisas. Contudo, os fiéis devem estar mais atentos 

às propostas do sacerdote (há, por exemplo, múltiplas propostas para o 

‘ato penitencial’, e mesmo segundo o Tempo Litúrgico). Retoma-se a 

tradicional conclusão plena da Oração coleta: Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do 

Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos”. Para as restantes orações 

introduz-se a cláusula mais breve: Por Cristo, nosso Senhor. 

 

1. Volta-se ao ritmo ternário do reconhecimento da culpa e do bater com a 

mão no peito.” Diz-se: “…atos e omissões + por minha culpa, minha 

culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria…” 

 

O TEMPO para celebrar a PÁSCOA do Senhor? 
Os cinquenta dias que se prolongam desde o domingo da Ressurreição 

até ao domingo do Pentecostes celebram-se na alegria e exultação como 

um único dia de festa, melhor, como «um grande domingo». São os dias 

em que de modo especial se canta Aleluia (AC 22: EDREL 860). 
O CÍRIO PASCAL, a colocar junto do ambão ou do altar, deve  

acender-se nas celebrações litúrgicas mais solenes deste tempo, ou seja 

na Missa, nas Laudes e nas Vésperas, até ao Domingo de Pentecostes. 
 Depois do Domingo de Pentecostes, o círio pascal deve manter-se em lugar 

de honra no batistério, para que, na celebração do batismo, nele se 

acendam as velas dos batizados. Nas exéquias, deve colocar-se o círio 
pascal junto do féretro, para lembrar que a morte, para o cristão, é a sua 

verdadeira páscoa. 

 Fora do Tempo da Páscoa o círio pascal não deve utilizar-se nem 

acender-se no presbitério. 

CREDO - Símbolo dos Apóstolos 

Pode-se continuar a utilizar (proposto no ‘Novo Missal’) 

     Sacerdote / Ministro: 

1. Creio em Deus, 

 

3. e em Jesus Cristo, seu único 

Filho, nosso Senhor, 

5. nasceu da Virgem Maria, 

7. foi crucificado, morto e 

sepultado;  

9. ressuscitou ao terceiro dia; 

11. está sentado à direita de 

Deus Pai todo-poderoso, 

 

13. Creio no Espírito Santo; 

15. na comunhão dos Santos;  

17.  na ressurreição da 

carne; 

       Todos: 

2. Pai todo-poderoso, Criador do 

céu e da terra; 

4. que foi concebido pelo poder do 

Espírito Santo; 

6. padeceu sob Pôncio Pilatos, 

8. desceu à mansão dos mortos; 

 

10. subiu aos céus; 

12. de onde há de vir a julgar os 

vivos e os mortos. 

 

14. na santa Igreja Católica; 

16.  na remissão dos pecados; 

18. na vida eterna.  

                           Ámen. 

 
Assinalamos a Páscoa nas nossas celebrações 

Ver Folha de cânticos ‘Tempo PASCAL’ [também em Facebook] 

     P.: MISTÉRIO DA FÉ PARA’A SALVAÇÃO DO MUNDO. 

Todos: Glória’a Vós que morreste na Cruz 

            e agora viveis para sempre!           

                               Salvador do mundo, salvai-nos. Vinde, Senhor Jesus. 
 

MISSAS VOTIVAS (Por quem posso pedir para celebrar uma Missa) 
1. Santíssima Trindade                         2. A misericórdia de Deus   
3. NSJC, sumo e eterno sacerdote       4. Mistério da Santa Cruz       
5. Santíssima Eucaristia                        6. Santíssimo Nome de Jesus   
7. Preciosíssimo Sangue de NSJC       8. Sagrado Coração de Jesus  
9. Espírito Santo                                   10. Virgem santa Maria / NOSSA SENHORA   
                      A. Virgem Santa Maria               B. Santa Maria, Mãe da Igreja 
                      C. Santíssimo Nome de Maria    D. Santa Maria, rainha dos apóstolos 
11. Santos Anjos                       12. S. João Baptista   
13. S. José                        14. Todos os santos apóstolos 
15. Ss. Pedro e Paulo, apóstolos           16. S. Pedro, apóstolo 
17. S. Paulo, Apóstolo           18. Um santo apóstolo   
19. Todos os santos 



 
 

 


