
 
PREPARANDO O AMBIENTE: colocar sobre a mesa a Bíblia, uma vela, flores, um pão.  
 
Comentarista:  Celebramos o acontecer de Deus no meio do seu povo, no meio de nós. Vivemos o 
mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus em comunidade. Por três dias formamos uma 
comunidade unida no amor, unida na dor, unida pela vida e agora, somos anunciadores do Amor, da 
alegria da Ressurreição. 
 
Voz 1:  No domingo, primeiro dia da semana, Deus ressuscita Jesus. Esse é o maior de todos os sinais. 
Deus nos mostra que somos feitos para a vida. Jesus está vivo no meio de nós. Agradeçamos ao 
Senhor o seu imenso amor pela humanidade revelado na ressurreição de Jesus. 
 
Comentarista: A Páscoa de Jesus é um apelo para nos darmos conta da nossa própria páscoa. Trata-
se de assumir a própria vida à luz da ressurreição do Jesus Cristo.  
 
Voz 2: Viver a vida como ressuscitados é procurar efetivar valores como justiça, solidariedade, verdade, 
sinceridade, honestidade. 
 
Voz 3: Daí que a vida eterna começa no hoje de nossas vidas, mediante o encontro com o Senhor que 
está vivo e nos interpela nas dores, angústias, alegrias e esperanças da humanidade, sobremaneira nos 
mais pobres e injustiçados. 
 
Comentarista: Celebrar a Páscoa de Jesus é celebrar a vida. Quais os sinais de vida presentes em 
nosso meio que nos recorda a ressurreição do Senhor?  
 
(Neste momento, cada um pode partilhar uma alegria que vivenciou, um fato no qual sentiu forte o amor 
de Deus Ressuscitado em sua vida) 
 
 
ORAÇÃO DE LOUVOR 
 
Lado 1: Nós te agradecemos por tantos sinais de vida presentes na nossa família. 
Todos: Exultemos de alegria 
 
Lado 2: Nós te agradecemos, Senhor, a possibilidade de crescer, nosso esforço de viver a fraternidade 
e a solidariedade. 
Todos: Exultemos de alegria 
 
Lado 1: Nós te agradecemos, Senhor, pela beleza da vida e pelo amor que nos impulsiona a caminhar. 
Todos: Exultemos de alegria 
 
Lado 2: Nós te agradecemos, Senhor, por ter feito raiar no mundo a eterna manhã da ressurreição e, 
por isso, se renova em nós a esperança. 
Todos: Exultemos de alegria 
 
Lado 1: Nós te agradecemos, Senhor, por mudar a tristeza em alegria; o ódio em amor; por transformar 
nossos corações e fazer brilhar no mundo os sinais da vida nova da ressurreição. 
Todos: Exultemos de alegria 

CELEBRAÇÃO	DA	PÁSCOA	COM	A	FAMÍLIA	



PALAVRA DE DEUS (Lucas 24,13-35) 
 
Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos iam para um povoado, chamado 
Emaús, a uns dez quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham 
acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar 
com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus 
perguntou: “O que andais conversando pelo caminho?” Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, 
chamado Cléofas, lhe disse: “És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu 
nestes dias?” Ele perguntou: “Que foi?” Eles responderam: “O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, 
que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos 
sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós 
esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel; mas, com tudo isso, já faz três dias que todas essas 
coisas aconteceram! É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de 
madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos 
e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas 
como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu”. Então ele lhes disse: “Como sois sem 
inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram! Não era necessário que o Cristo 
sofresse tudo isso para entrar na sua glória?” E, começando por Moisés e passando por todos os 
Profetas, explicou-lhes, em todas as Escrituras, as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram 
perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: “Fica conosco, 
pois já é tarde e a noite vem chegando!” Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa 
com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e deu a eles. Neste momento, seus olhos se 
abriram, e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então um disse ao outro: “Não 
estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?” 
Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os Onze e 
os outros discípulos. E estes confirmaram: “Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão!” 
Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como o tinham reconhecido ao partir o 
pão.  
 
Comentarista: Dois discípulos estão a caminho de Emaús, fugindo da decepção que sofreram. Tinham 
depositado sua esperança em Jesus. Mas agora tal esperança estava pregada na cruz. Só lhes restava 
deixar para trás o lugar do desapontamento. Como os dois discípulos, muitas pessoas estão 
decepcionadas com a própria vida.  
 
Voz 1:  Jesus aproxima-se dos discípulos, não banaliza a experiência deles. Ele a leva a sério, mas ao 
mesmo tempo a reinterpreta: 
 
Todos: “Não era preciso que o Cristo sofresse isso para entrar na sua glória?” 
 
Voz 2: Ressurreição é falar com as pessoas do mesmo modo que Jesus. É resgatar suas esperanças e 
sua fé! 
 
Comentarista: Quando os discípulos chegam à aldeia e Jesus quer prosseguir o caminho, ambos 
insistem com Ele: 
 
Todos: “Fica conosco, pois a tarde está caindo e o dia já começa a declinar”. 
 
Voz 3: E Ele entrou para ficar com eles. 
 
Voz 4: Jesus não faz nenhum discurso, não procura continuar lhes esclarecendo o que é a vida deles 
ou tirar-lhes o medo. Ele apenas fica com eles. Isso basta. 



Voz 5: E faz algo que lhes apaga todo o medo. Parte o pão, louva a Deus e compartilha o pão com eles. 
Então se abrem os olhos dos discípulos, e eles o reconhecem. 
 
Comentarista: Ao partir o pão, compartilhamos nossa vida uns com os outros, participamos da própria 
vida de Jesus Cristo. Aí encontramos o ressuscitado. Cristo mesmo está entre nós como aquele que 
superou a morte e nosso medo, e transformou morte em vida.  
(Neste momento alguém parte o pão e dá um pedaço para cada membro da família. Ao entregar o 
pedaço de pão, diz: “A paz de Jesus Ressuscitado esteja com você!”) 
 
 
ORAÇÃO A JESUS RESSUSCITADO 
 
Senhor Jesus Cristo, tua ressurreição é a nossa esperança nos momentos mais difíceis. 
Por tua ressurreição venceste a violência: que ela nos leve a acreditar na paz. 
Por tua ressurreição venceste as divisões: que ela nos leve a acreditar na fraternidade. 
Por tua ressurreição venceste o ódio: que ela nos leve a acreditar no amor. 
Por tua ressurreição venceste a morte: que ela nos leve a acreditar na vida. 
 
 
 
 

 
 

FELIZ PÁSCOA! 


