CELEBRANDO EM FAMÍLIA

DOMINGO DE PÁSCOA
Um sepulcro vazio,
A vida mudou para sempre.
É presença duradoura (John 20:1-9)
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DOMINGO DE PÁSCOA
Sinal da cruz
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém
O Senhor está aqui, presente no meio de nós.
Estamos reunidos com toda a Igreja
neste momento de oração.

Preparemo-nos para escutar a Palavra
Senhor Jesus,
sois nosso caminho.
Senhor Jesus,
sois nossa verdade.
Senhor Jesus,
sois nossa vida.
Neste dia, ó Deus,
recordamos que seu Filho venceu a morte
e nos abriu a porta da vida eterna.
Permita-nos que um dia possamos viver
com ele no reino de luz e de paz. Amém.

Leitura Bíblica (John 20:1-9)
No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi
ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando
ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha
sido tirada do túmulo. Então ela saiu correndo e
foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo,
aquele que Jesus amava, e lhes disse: ‘Tiraram o
Senhor do túmulo, e não sabemos onde o
colocaram.’
Saíram, então, Pedro e o outro discípulo e foram
ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro
discípulo correu mais depressa que Pedro e
chegou primeiro ao túmulo. Olhando para
dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não
entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha
correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as
faixas de linho deitadas no chão e o pano que
tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto
com as faixas, mas enrolado num lugar à parte.
Então entrou também o outro discípulo, que
tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu, e
acreditou. De fato, eles ainda não tinham

compreendido a Escritura, segundo a qual ele
devia ressuscitar dos mortos.

Reflexão
Quando uma pessoa morte, uma das coisas
que sentimos é sua ausência. A casa onde
viveu e o lugares onde se sentava quando
vivia entre nós, estão vazios e nossos corações
se entristeceram.
Para nós não é uma dificuldade compartilhar
a sensação de perplexidade e vazio que sentiu
Maria Madalena quando chegou ao sepulcro.
Esta é uma Páscoa como nunca antes
havíamos tido. Sem nossas celebrações
habituais, junto a família e amigos, podemos
realmente sentir um vazio.
Mas, se lermos os versículos subsequentes do
Evangelho de João, que acabamos de escutar,
nos depararíamos com uma história
transbordante de alegria, Maria se encontra
com Jesus, o ressuscitado. Quando ela ouve
seu nome ‘Maria’, o reconhece, e a sua tristeza
e seu vazio dão lugar a alegria do encontro
com Jesus.
É uma história de transformação, como pode
mudar as coisas quando realmente nos
encontramos com Jesus, o ressuscitado.
De certo modo, todos estamos em nossos
sepulcros, especialmente nestes momentos,
que contêm nossos entes queridos, nossas
experiências de dor, nossos medos e
ansiedades.
Precisamos de presença porque
experimentamos a ausência de estar
separados de nossos entes queridos e amigos.
A prática da presença de Deus, pode nos
ajudar recordando que estamos em sua
presença; podemos nos comunicar com ele
como se falam com os amigos. Deus está no
meio de nós, não importa o que estamos
vivendo, ele está presente. Deus é nosso
constante companheiro.
Ao experimentarmos profundamente a
presença de Deus em nossas vidas, não está
somente ao nosso lado, mas está dentro
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de nós. Então, os medos, as ansiedades e as
dores, começam a desaparecer .
E, onde havia isolamento, agora há presença
serena, amorosa, curativa e nossos túmulos
começarão a se esvaziar dando lugar à alegria.
Com a ressureição, a morte dá lugar à vida, o
impossível se converte em possível, a ausência
se transforma em presença.
Que todos vocês, tumbas são!

Renovação das promessas
No domingo de Páscoa renovamos as promessas
do batismo y somos bentos com água.
Agora renovemos nossas promessas batismais.
Cremos em Deus Pai todo poderoso,
criador do céu e da terra.
Cremos em Jesus Cristo, seu Filho
que nasceu da Virgem Maria,
foi crucificado, morto e sepultado,
ressuscitou dos mortos,
e está sentado à direita de Deus Pai.
Cremos no Espírito Santo,
na santa Igreja Católica,
na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne
e na vida eterna.
Esta é nossa fé.
Esta é a fé da Igreja.
Que nos gloriemos de professar
em Cristo Jesus, nosso Senhor.

Bênção da água
Que sua bênção, Senhor,
desça sobre nós,
nossas famílias e amigos
e sobre esta água sem a qual não há vida.

Para que seja para nós um sinal de seu
amor e da presença de Cristo ressuscitado
no meio de nós. Amém.
Cada um dos presentes se benze com a água
benta.

Oração do Pai Nosso
Como Jesus mesmo nos ensinou, rezemos
confiantes:
Pai nosso, que estais no céu.
Santificado seja vosso nome,
Venha a nós o seu Reino, seja feita a sua
vontade assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia, nos dai hoje,
perdoa nossos pecados,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal.

Oração Final
Senhor nosso Deus,
que na ressurreição de Jesus,
partilhe conosco tua vida ressuscitada.
O medo e o isolamento com tua presença,
reconfortando-nos,
para que possamos ser testemunhas
de teu amor, da tua presença curadora
para que possamos ser testemunhas de teu
amor y presença reconfortante
para que possamos ser calmos,
amorosos e presença curativa uns dos outros.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

Bênção
Que tua bênção Senhor,
desça sobre nó.
Podemos ir na paz de Cristo ressuscitado!
Alleluia! Alleluia!

