ORAÇÕES PARA OS DOMINGOS DA PÁSCOA
Ano B

Apresentação da dinâmica: O tema da JMJ, a Nota Pastoral do nosso Bispo para 2020‐
2021 e o plano pastoral da Diocese sugerem‐nos uma dinâmica de caminho, de quem
procura e, ao mesmo tempo, de quem anuncia. Através das frases bíblicas “Maria
levantou‐se e partiu apressadamente” (Lc 1, 39), “Jovem, Eu te digo, levanta‐te” (cf. Lc
7,14) e do riquíssimo alimento da Palavra de Deus dos vários Domingos, “propõe‐se a
uma peregrinação íntima ao coração da Igreja feita com o coração por cada um dos
diocesanos e das comunidades cristãs para podermos reconhecer como é bela a
essência da Igreja, mistério que só pode ser acreditado por aqueles que vivem
radicalmente a vocação de discípulos missionários de Jesus Cristo” (Plano Pastoral da
Diocese).
Na caminhada no ciclo da Quaresma e da Páscoa, propomos à comunidade celebrante
a consciência da sua participação eclesial, o modo como cada um se insere na
construção desta Igreja Una e Santa. Em cada Domingo escolheremos verbos
relacionados com a Liturgia da Palavra de cada Domingo e fazem parte deste
dinamismo de participação em igreja consoante o que está plasmado no itinerário de
vivência do Plano Pastoral para este ano.
Concretização gráfica: Uma igreja. Colocar uma pedra ou elemento da fachada em
cada Domingo, com uma palavra chave, associada ao Plano do Ano e uma frase que faz
a ligação entre a palavra chave e o Evangelho desse Domingo. Há uma oração
introdutória da celebração para fazer a ambientação do tema.
I Domingo da Páscoa (4 de abril de 2021):
Verbo: ENTRAR– “Entrou… viu e acreditou” (Jo 20, 8)
Peça Gráfica: Porta
Oração:
Pai do Céu, nós Vos damos graças pela imensa esperança de celebrarmos a obra da
Ressurreição do vosso Filho Amado, que nos permite ENTRAR, na alegria da vida NELE!
Neste Domingo da Páscoa, queremos renovar a nossa fé na fé da Igreja, conscientes de
que fazemos parte de um só Corpo, chamados a construir um Reino, anunciado na
Palavra que se encarna na nossa vida.
Senhor Jesus Ressuscitado, nós Vos aclamamos como o Vivente que vivifica a Igreja
Una e Santa!
Vinde, Espírito Santo, ajudai‐nos a levar uma vida que possa anunciar ao mundo a
Ressurreição de Jesus!

II Domingo da Páscoa (11 de abril de 2021): VER – “Felizes os que acreditam sem
terem visto” (Jo 20, 29)
Verbo: VER
Peça Gráfica: Parede 3

Oração:
Pai do Céu, na explosão da alegria pascal colocais‐nos diante das chagas ressuscitadas
do vosso amado Filho Jesus, o Caminho, a Verdade e a Vida que quer lançar projetos
de esperança em nós.
Este segundo Domingo da Páscoa, Domingo da Misericórdia, é um convite a VER tudo
no ambiente da fé, a partir do qual acedemos à plenitude da Vida que vence as nossas
mortes!
Senhor Jesus, fazei‐nos tecedores de uma ternura que repare as relações entre os
membros da vossa Igreja Una e Santa!
Vinde, Espírito Santo, fazei‐nos misericordiosos como o Pai é misericordioso!

III Domingo da Páscoa: TOCAR – “Sou Eu mesmo; tocai‐Me e vede” (Lc 24, 39)
Verbo: TOCAR
Peça Gráfica: Parede 4
Oração:
Pai do Céu, Vós nos chamais a acolher a presença ressuscitada de Jesus nos ambientes
que frequentamos. Aumentai em nós a fé para podermos TOCAR essa presença e ser
transparência dela para os demais.
Este terceiro Domingo da Páscoa ajuda‐nos a contemplar a plenitude das promessas
que resumem a Lei e os Profetas em Jesus e a perceber que nós somos parte delas, e
que as podemos manifestar através do nosso empenho na justiça e na paz!
Senhor Jesus, fazei‐nos discípulos missionários, testemunhas de um encontro
purificador, dentro da vossa Igreja Una e Santa!
Vinde, Espírito Santo, varrei de nós todos os sinais de morte para que aceitemos o
fogo purificador das chagas ressuscitadas de Jesus!

IV Domingo da Páscoa (25 de abril de 2021):
Verbo: CONHECER – “Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem‐
Me” (Jo 10, 14)
Peça Gráfica: Janela 3
Oração:
Pai do Céu, que em Jesus Cristo, vosso amado Filho nos revelais o cuidado amoroso
por cada um de nós, queremos reafirmar o nosso desejo de corresponder‐vos na fé.
Este quarto Domingo da Páscoa revela‐nos a alegria de sermos apascentados pelo Bom
Pastor, conhecidos na nossa singularidade e habilitados a CONHECE‐LO, pela sua
misericórdia, que nos faz aceder ao seu mistério e à sua intimidade.
Senhor Jesus, fazei‐nos membros dóceis e conscientes do rebanho da vossa Igreja
Una e Santa!
Vinde, Espírito Santo, fazei‐nos conhecer o timbre da Palavra que nos salva!

V Domingo da Páscoa (2 de maio de 2021):
Verbo: PERMANECER – “Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós.” (Jo 15, 4)
Peça Gráfica: Janela 4
Oração:

Pai do Céu, nós vos damos graças porque nos fazeis permanecer unidos ao Vosso Filho,
d’Ele recebendo a Vida que em nós vence todas as formas de morte.
Neste quinto Domingo da Páscoa é grande o desafio à fidelidade e à perseverança,
num mundo onde os vínculos são estilhaçados pela cultura do provisório.
Senhor Jesus, fazei‐nos membros vivos, unidos ao tronco da vossa Igreja Una e Santa!
Vinde, Espírito Santo, mantende a nossa comunhão com Cristo para que possamos
produzir frutos de santidade!
VI Domingo da Páscoa (9 de maio de 2021):
Verbo: AMAR – “O que vos mando é que vos ameis uns aos outros” (Jo 15, 17)
Peça Gráfica: Telhado 2
Oração:
Pai do Céu, o mandamento novo que Jesus nos dá é a seiva do corpo místico de Cristo
a que pertencemos, a nossa igreja Una e Santa.
Este sexto Domingo da Páscoa faz‐nos tomar consciência de que AMAR é a única forma
de mantermos a nossa semelhança convosco que sois tudo e apenas Amor. E o amor
traduz‐se em gestos concretos de dar a vida.
Senhor Jesus, fazei‐nos irmãos, empenhados numa caridade ativa, que demonstre a
presença do vosso amor na vossa Igreja Una e Santa!
Vinde, Espírito Santo, ateai em nós a energia que não deixa esmorecer em nós a
caridade!
Domingo da ASCENSÃO (16 de maio de 2021)
Verbo: IR “Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura” (Mc 16, 15)
Peça Gráfica: Torre
Oração:
Pai do Céu, com a ascensão de Jesus Cristo, que ressuscitastes como primícias dos que
morreram, sobe até Vós a nossa humanidade e somos revestidos da força do Alto.
Neste Domingo da Ascensão celebramos o mandato de Jesus que nos envia para ser
sua presença, sua palavra e sua força de transformação.
Senhor Jesus, que continuais a enviar‐nos ao mundo, fortificai o nosso testemunho e
credibilidade, na pertença à vossa Igreja Una e Santa!
Vinde, Espírito Santo, investi‐nos da intrepidez que concedestes aos apóstolos e da
coragem que concedestes aos mártires para cumprirmos fielmente o mandato de
Jesus!

Domingo DE PENTECOSTES (23 de maio de 2021):
Verbo: RECEBER – “Recebei o Espírito Santo” (Jo 20, 22)
Peça Gráfica: Rosácea com a pomba
Oração:
Pai do Céu, hoje fazeis resplandecer sobre nós a beleza do vosso Espírito que renova a
face da terra, que nos santifica e nos mantém no conhecimento e na fé de Jesus.
O Domingo de Pentecostes é um desafio a RECEBER a força do Alto para nos tornamos
cristãos adultos, maduros na fé, disponíveis para o serviço do Reino!

Senhor Jesus, fazei‐nos discípulos missionários diligentes no dinamismo da vossa
Igreja Una e Santa!
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com o fogo do nosso amor!
Domingo da Santíssima Trindade (30 de maio de 2021)
Verbo: ENSINAR – “Ensinai a cumprir tudo o que vos mandei.” (Mt 28, 20)
Peça Gráfica: Cúpula (triangular).
Oração:
Pai do Céu, na insipidez deste mundo frio e árido, fazeis‐nos experimentar a beleza do
amor que une as três Pessoas divinas e acolheis‐nos no ambiente da Vossa entrega
mútua.
O Domingo da Santíssima Trindade é oportunidade para contemplarmos Deus na sua
unidade e omnipotência, para O adorar e desejar viver a vida onde SOMOS!
Senhor Jesus, pela nossa caridade e entrega, ajudai‐nos a construir a unidade e a
santidade da vossa Igreja, à imagem da Trindade Santíssima!
Vinde, Espírito Santo, fazei‐nos reconhecer a glória da eterna Trindade e adorar a
Unidade na sua omnipotência!

