
Leitura Orante 

 

Mantra: Onde reina o amor, fraterno amor. Onde 

reina o amor, Deus aí está.  

https://www.youtube.com/watch?v=mU9jf-4dOB8 

 

Oração inicial: Senhor Jesus, te agradeço por 

teu infinito amor e por tua misericórdia em cada passo de minha 

jornada. A tua ressurreição é sinal de vida nova. Ajuda-me a ser 

uma pessoa renovada no amor, na paz, no amor, na esperança, na 

fé. Tua presença me acompanhe hoje e sempre. 

 

Canto: Ressuscitou 

Novo dia surgiu e o povo que andava nas trevas viu uma intensa 

luz, teu clarão, tua glória a resplandecer. Novo povo a trilhar um 

caminho aberto por tuas mãos, obra nova enfim já podemos ver, 

nova criação. Somos nós este povo alcançado por tua luz, fruto da 

tua obra na cruz. 

O Senhor, nosso Deus que merece o louvor, todo nosso amor. É o 

Rei que venceu, ao Cordeiro a vitória, o poder, honra e glória. O 

Senhor, nosso Deus que merece o louvor, todo nosso amor. É o Rei 

que venceu, ao Cordeiro a vitória, o poder, honra e glória. 

Ressuscitou. Ressuscitou. 

Um só povo, um só corpo, um só canto pra Teu louvor. Tua Igreja, 

tua esposa celebra o Teu amor. Soberano, Majestoso, Glorioso, 

https://www.youtube.com/watch?v=mU9jf-4dOB8


Vencedor! Todos juntos, povo em festa, num banquete que não 

findará. 

https://www.youtube.com/watch?v=w71vgfivpcs 

 

Evangelho (Lucas 24, 1-12) 

No primeiro dia da semana, bem de 

madrugada, as mulheres foram ao 

túmulo de Jesus, levando os perfumes 

que haviam preparado. Elas 

encontraram a pedra do túmulo removida.  

Mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e 

ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens 

com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas 

olhavam para o chão, mas os dois homens disseram: 'Por que estais 

procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. 

Ressuscitou! Lembrai-vos do que ele vos falou, quando ainda estava 

na Galiléia: 'O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos 

pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia'.' Então as 

mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo 

e anunciaram tudo isso aos Onze e a todos os outros. Eram Maria 

Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras 

mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos 

apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario, e não 

acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. 

Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, 

admirado com o que havia acontecido.   

 

 

 

                          Reflexão 

https://www.youtube.com/watch?v=w71vgfivpcs


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos no final do mês de abril, onde 

percorremos o caminho da paixão, morte e 

ressurreição de Jesus. Preparemos nosso coração 

para vivenciarmos o mês de Maio, junto com Maria, 

peregrina na fé. 

 


