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Domingo da Páscoa na Ressurreição  do Senhor

Um jeito franciscano de ser
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Rua Domingues de Sá, 166
Icaraí - Niterói

(Antigo Stella Maris)

2611-8584
Reclamações e Sugestões

Entregamos em domicilio
dentro do limite

sem custo adicional

Apoio:

TevereTevereTevere
Casa

É diferente!

Aleluia!Aleluia!
Esse é o dia que o Senhor fez: seja para nós 

dia de alegria e de felicidade. Salmo 117(118), 24

Quem ama crê
“Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. 

Vinde, Senhor Jesus!”

aríssimos irmãos (ãs), Jesus impede de realmente amar, buscar a Cressuscitou e vive entre nós. A just iça e v iver  uma verdadei ra  
Ressurreição para nós cristãos é fraternidade.
fundamental. A vida toma novo ardor, Jesus ressuscitou. A esperança é 
quando com alegria celebramos a nossa fé. Assim aconteceu com as 
Ressurreição daquele que por nós morreu mulheres e os apóstolos na manhã da 
e ressuscitou. Viver intensamente esse Ressurreição. Hoje a fé já não está no ver 
mistério é saber que Deus sempre e sentir, mas em encontrar esse Jesus em 
caminha conosco, e não temos o que suas manifestações invisíveis, que vive 
temer. em nossas vidas, nas realidades que nos 

A morte é vencida e, com certeza, a cercam, mesmo nos momentos mais 
vida triunfa. Somos convidados a sair da difíceis da existência humana. Ele vive 
escuridão, e a deixar a vida florescer, para que possamos ser testemunhas de 
buscar a luz que ilumina e despertar para sua Ressurreição.
a Ressurreição, onde o caminho é Que, neste Tempo Pascal, possamos 
pessoal lento e duro. Ir à procura do nos comprometer com a vida, pedir, a 
Senhor, e por que não? Correr, correr ao Deus Pai, luz para iluminar nossos 
encontro do Senhor, porque somos passos, anunciar aos irmãos (ãs) essa 
discípulos, e o verdadeiro discípulo alegre mensagem de esperança e fé. 
jamais desanima, mas coloca-se numa Que possamos celebrar o Ano Jubilar 
caminhada de viver a fé. “Por que da Dedicação de nossa Igreja conventual 
procurais entre os mortos aquele que em homenagem a nossa Mãe, Nossa 
vive”? Viver a Ressurreição é viver essa Senhora dos Anjos, Porciúncula de 
fé. Encontrar quem já não está conosco, Sant'Ana, evangelizando os irmãos com 
mas nos sinais da fé, que nos revelam sua palavras, gestos concretos e testemunho 
presença na vida da Igreja, que nos de que Cristo vive, nos liberta, nos dá 
ensinam e transmitem ao mundo a vida do esperança e nos pede comprometimento 
ressuscitado. com o seu Evangelho.  

Celebrar a ressurreição do Senhor é A  todos, uma Feliz Páscoa do Senhor!
celebrar a libertação dos filhos de Deus; 
libertação do pecado, das injustiças e da Fraternalmente,
opressão na sociedade, de tudo o que nos 

25 - 2ª feira 26 - 3ª feira 27 - 4ª feira 28 - 5ª feira

29 - 6ª feira 30 - sábado 1º/05  - domingo

At 2,14.22-32
Sl 15(16),1-2a e 5.7-11 
Mt 28,8-15

At 2,36-41
Sl 32(33),4-5.18-20 e 22 
Jo 20,11-18 

At 3,1-10
Sl 104(105),1-4.6-9 
Lc 24,13-35

At 3,11-26
Sl 8,2a e 5-9 
Lc 24,35-48 

At 4,1-12
Sl 117(118),1-2 e 4.22-27a 
Jo 21,1-14

At 2,42-47
Sl 117(118),2-4.13-15.22-24 
1Pd 1,3-9
Jo 20,19-31

Leituras da semana – “Não tenhais medo”, disse Jesus. Mt 28,10a

Proclamamos a tua Ressurreição: Vem, Senhor Jesus!

Vivendo o Tempo Pascal - Os cinquenta dias entre o Domingo da 
Ressurreição e o Domingo de Pentecostes sejam celebrados com alegria e 
exultação, como se fossem um só dia de festa, ou melhor, "como um grande 
Domingo" (Sto. Atanásio)
Os Domingos deste tempo sejam tidos como Domingos de Páscoa e, depois 
do Domingo da Ressurreição, sejam chamados 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, e 7º 
Domingos da Páscoa. “Os oito primeiros dias do Tempo Pascal formam a 
Oitava da Páscoa e são celebrados como solenidades do Senhor”. 
O Domingo de Pentecostes encerra este tempo sagrado de cinquenta dias. 
No Brasil, celebra-se no 7° Domingo da Páscoa a solenidade da Ascensão do 
Senhor. A semana seguinte, até Pentecostes, caracteriza-se pela preparação 
à celebração da vinda do Espírito Santo. Em sintonia com as outras Igrejas 
cristãs, no Brasil, realizamos nesta semana a "Semana de Oração pela 
Unidade dos Cristãos”.
O Círio pascal permanece no candelabro próprio, no centro do presbitério ou 
junto do ambão, e deve-se acendê-lo nas Missas dos Domingos e dias de 
semana, bem como nos ofícios de Laudes e Vésperas, quando cantados. 

At 4, 13-21
Sl 117(118),1e14-15.16ab-21 
Mc 16, 9-15    

A Pastoral da Iniciação Cristã de Jovens e Adultos acolhe os que estão 
chegando: sejam bem-vindos! Os nossos encontros começarão amanhã,  dia 
25 às 19h30min, para os que se inscreveram às segundas-feiras e, no dia 
30/04, às 17h, para os que se inscreveram aos sábados. 

Se você ainda não teve a oportunidade de ter este encontro pessoal com Jesus 
Cristo, e deseja fazê-lo, é com muita alegria que os receberemos. Mais do que 
conhecer a doutrina católica, a catequese de adultos pretende ser um itinerário 
vivo e personalizado de fé oferecido aos que decidem seguir Jesus Cristo e sua 
igreja.

No dia 27, 4ª feira, às 20 horas, durante a Santa Missa, os catequizandos jovens 
e adultos receberão o Sacramento da Crisma pelas mãos de nosso Arcebispo 
Dom Frei Alano Maria Pena, OP.

No próximo sábado, dia 30, na Missa das 16h, ocorrerá a Primeira Eucaristia  
de crianças e adolescentes. E uma solicitação das catequista aos pais é: 
“Vamos participar juntos da Eucaristia! Vamos nos comprometer para que as 
crianças não a façam com se fosse a última.(...)

Caríssimos paroquianos
Jesus é o Senhor da História. O Amor vive! A Luz brilha nas trevas.  
Que seja vibrante o nosso Aleluia! É dele, só dele, o nosso louvor.  

Alegremo-nos! 

Amanhã, dia 25, adoração ao 
Santíssimo, às 15 horas, na Capela, 
coordenada pelo Movimento 
Apostólico Nossa Senhora de 
Schönstatt. Aumente o grupo!

Estamos em festa – No dia 1º de 
maio, Segundo Domingo da 
Páscoa, no Vaticano, João Paulo II 
(1920-2005) será beatificado pelo 
Papa Bento XVI. Nosso “João de 
Deus” aqui esteve em 1980 e 
também em 1997, por ocasião do 
inesquecível II Encontro Mundial do 
Papa com as Famílias. Hoje o temos 
como o mais recente intercessor 
junto de Deus. Sua bênção, 
anunciador autêntico do Evangelho!

Cantina Santo Antônio — Seu 
lanche dominical — Em maio sob a 
responsabilidade dos grupos: 
Batismo (dia 1º); Catequese (dia 
15); Schönstatt (dia 22); OFS (dia 
29). Até lá.

Pais que ainda desejam 
matricular seus filhos na 
Catequese

As turmas de 4ª feira (8h30min às 

10h30min) e de 5ª feira (15h às 

17h) para o pré-catecumenato 

(fase inicial) ainda têm vagas 

disponíveis para receber crianças. 

D e s e j a n d o  c o n t a t o ,  f a v o r  

comparecer no horário do encontro 

para falar com as catequistas Anna 

Di Mango e Cristiana Vômero.

Frei Vilmar

Diretório de Liturgia 2011
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Durante 50 dias 
deste “tempo sagrado”, 
teremos, junto ao altar, 

o Círio Pascal

“É uma grande vela que é 

introduzida na Igreja no Sábado 

Santo em procissão. À medida 

que o padre ou o diácono 

aproxima-se do altar, ele canta: “A 

Luz de Cristo”. Esta grande vela é 

a luz de Cristo que ilumina toda a 

humanidade. Olhando essa vela 

de perto, vamos perceber que ela 

tem desenhada uma cruz. É uma 

cruz gloriosa. Acima da cruz 

temos a letra “Alfa” e, embaixo, o 

“Ômega”, primeira e última letra 

do alfabeto grego. Ou também: 

“A” e “Z”, primeira e última letra 

do nosso alfabeto. Querem 

significar essas letras que Cristo é 

o princípio e o fim. São cravadas 

ainda na cruz as 5 chagas, 

representadas por umas bolas de 

cera com incenso; são as chagas 

gloriosas de Cristo. Encontramos 

também na vela o ano em curso 

(2011); significa que a Deus 

pertence o ano que estamos 

vivendo e é a Deus que 

oferecemos o tempo de nossas 

vidas.” 

JÚBILO PASCAL

Que todo homem piedoso e amigo de Deus 
deleite-se com esta bela e luminosa solenidade.

Se alguém se sentir operário das nove horas, 
que se aproxime sem hesitação.

Se não procurou trabalho
até a décima primeira hora,

que não sinta vergonha de sua indolência, 
porque o Mestre é generoso.

Ele acolhe o último, como recebe o primeiro.
Mostra sua misericórdia àquele

e cumula de bens a este.
Concede seus dons a um. Dá sua graça ao outro.

Primeiros e últimos, recebei o salário!
Os que jejuarem e os que não jejuaram, 

rejubilai-vos hoje.
Alegrai-vos participando do banquete da fé.

Que ninguém deplore sua pobreza,
porque o Reino chegou para todos.
Que ninguém lamente suas faltas,

porque o perdão se levantou do sepulcro.
Cristo ressuscitou

e os anjos se alegram.
Cristo ressurgiu dos mortos

primeiro dentre os que haviam adormecido.
Cristo ressuscitou e eis que reina a vida!

Liturgia ortodoxa 
para o Santo e Grande Dia da Páscoa

Fonte: Frei Almir R. Guimarães
in Na busca do Senhor p.7,

Ed. Santuário. 2000

Domingo da Ressurreição... Vida que surge exuberante... CrIsto Ressuscitado, 
vencedor da morte... Celebremos com júbilo, esperança, coragem. E sejamos 
verdadeiras testemunhas de uma Páscoa Redentora, pelo diálogo, pela vivência 
fraterna, pelo respeito à dignidade da pessoa humana, pelo desapego às idéias 
preconcebidas, pela justiça. 

Setor Comunicação

Vitória! Jesus “faz novas todas as coisas”...

(...) Quem venceu? Herodes? morte a qual não mais assusta . 
Pilatos? Anás e Caifás? Onde Aquele suspiro na cruz foi definitivo 
estão seus templos, suas doutrinas porque definiu sua obra, mas não 
e seus missionários? foi o último. Três dias depois ele 

voltou a viver. 
Quem ora em nome deles? 

Jesus, porém, está cada dia mais A Páscoa é a nossa certeza de 
vivo, ressuscitando sempre em que, um dia, este Planeta vai 
toda parte onde pensam que ele foi respeitar a vida: toda e qualquer 
derrotado. Fez mais do que forma de vida! Foi por isso que Ele 
ressuscitar naquele dia. Ensinou- veio e habitou, sofreu e morreu 
nos que os furacões vazios de entre nós! (... ) Sua morte passou 
conteúdo passam. O que fica é o depressa. O que ficou foi sua 
sopro suave e cheio de vida, que Ressurreição. 

                                  Pe. Zezinho veio com a sua vitória sobre a 

Para sua reflexãoPara sua reflexão

Nós vamos à igreja hoje imitando Maria Madalena e os discípulos que 
correram para o túmulo. Para eles houve um anúncio: “Jesus ressuscitou”. 
Este anúncio é dirigido também a nós. Se acreditarmos nesta noticia, se 
acreditarmos que a ressurreição de Cristo tem a ver com as nossas vidas, 
este dia realmente se tornará o primeiro de urna forma de vida nova para 
nós, para você, para mim. 

Cada um de nós destina-se à Ressurreição, cada um de nós é chamado 
a participar, com Cristo, na vida divina. 

Exultemos e demos graças a Deus por seu amor, tão grande como a 
tomar todos no seu abraço de Pai. Hoje tudo se refaz como urna nova 
criação e um novo êxodo. 

Da morte vencida, sabemos que agora tudo é Graça. Como já bem se 
disse: “Podemos fechar as portas de um túmulo, jamais o coração de 
Deus”.

Frei Luiz Henrique F. de Aquino, OFM So PauIoJSP 
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Rua Domingues de Sá, 166
Icaraí - Niterói

(Antigo Stella Maris)

2611-8584
Reclamações e Sugestões

Entregamos em domicilio
dentro do limite

sem custo adicional

Apoio:

TevereTevereTevere
Casa

É diferente!

Aleluia!Aleluia!
Esse é o dia que o Senhor fez: seja para nós 

dia de alegria e de felicidade. Salmo 117(118), 24

Quem ama crê
“Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. 

Vinde, Senhor Jesus!”

aríssimos irmãos (ãs), Jesus impede de realmente amar, buscar a Cressuscitou e vive entre nós. A just iça e v iver  uma verdadei ra  
Ressurreição para nós cristãos é fraternidade.
fundamental. A vida toma novo ardor, Jesus ressuscitou. A esperança é 
quando com alegria celebramos a nossa fé. Assim aconteceu com as 
Ressurreição daquele que por nós morreu mulheres e os apóstolos na manhã da 
e ressuscitou. Viver intensamente esse Ressurreição. Hoje a fé já não está no ver 
mistério é saber que Deus sempre e sentir, mas em encontrar esse Jesus em 
caminha conosco, e não temos o que suas manifestações invisíveis, que vive 
temer. em nossas vidas, nas realidades que nos 

A morte é vencida e, com certeza, a cercam, mesmo nos momentos mais 
vida triunfa. Somos convidados a sair da difíceis da existência humana. Ele vive 
escuridão, e a deixar a vida florescer, para que possamos ser testemunhas de 
buscar a luz que ilumina e despertar para sua Ressurreição.
a Ressurreição, onde o caminho é Que, neste Tempo Pascal, possamos 
pessoal lento e duro. Ir à procura do nos comprometer com a vida, pedir, a 
Senhor, e por que não? Correr, correr ao Deus Pai, luz para iluminar nossos 
encontro do Senhor, porque somos passos, anunciar aos irmãos (ãs) essa 
discípulos, e o verdadeiro discípulo alegre mensagem de esperança e fé. 
jamais desanima, mas coloca-se numa Que possamos celebrar o Ano Jubilar 
caminhada de viver a fé. “Por que da Dedicação de nossa Igreja conventual 
procurais entre os mortos aquele que em homenagem a nossa Mãe, Nossa 
vive”? Viver a Ressurreição é viver essa Senhora dos Anjos, Porciúncula de 
fé. Encontrar quem já não está conosco, Sant'Ana, evangelizando os irmãos com 
mas nos sinais da fé, que nos revelam sua palavras, gestos concretos e testemunho 
presença na vida da Igreja, que nos de que Cristo vive, nos liberta, nos dá 
ensinam e transmitem ao mundo a vida do esperança e nos pede comprometimento 
ressuscitado. com o seu Evangelho.  

Celebrar a ressurreição do Senhor é A  todos, uma Feliz Páscoa do Senhor!
celebrar a libertação dos filhos de Deus; 
libertação do pecado, das injustiças e da Fraternalmente,
opressão na sociedade, de tudo o que nos 

25 - 2ª feira 26 - 3ª feira 27 - 4ª feira 28 - 5ª feira

29 - 6ª feira 30 - sábado 1º/05  - domingo

At 2,14.22-32
Sl 15(16),1-2a e 5.7-11 
Mt 28,8-15

At 2,36-41
Sl 32(33),4-5.18-20 e 22 
Jo 20,11-18 

At 3,1-10
Sl 104(105),1-4.6-9 
Lc 24,13-35

At 3,11-26
Sl 8,2a e 5-9 
Lc 24,35-48 

At 4,1-12
Sl 117(118),1-2 e 4.22-27a 
Jo 21,1-14

At 2,42-47
Sl 117(118),2-4.13-15.22-24 
1Pd 1,3-9
Jo 20,19-31

Leituras da semana – “Não tenhais medo”, disse Jesus. Mt 28,10a

Proclamamos a tua Ressurreição: Vem, Senhor Jesus!

Vivendo o Tempo Pascal - Os cinquenta dias entre o Domingo da 
Ressurreição e o Domingo de Pentecostes sejam celebrados com alegria e 
exultação, como se fossem um só dia de festa, ou melhor, "como um grande 
Domingo" (Sto. Atanásio)
Os Domingos deste tempo sejam tidos como Domingos de Páscoa e, depois 
do Domingo da Ressurreição, sejam chamados 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, e 7º 
Domingos da Páscoa. “Os oito primeiros dias do Tempo Pascal formam a 
Oitava da Páscoa e são celebrados como solenidades do Senhor”. 
O Domingo de Pentecostes encerra este tempo sagrado de cinquenta dias. 
No Brasil, celebra-se no 7° Domingo da Páscoa a solenidade da Ascensão do 
Senhor. A semana seguinte, até Pentecostes, caracteriza-se pela preparação 
à celebração da vinda do Espírito Santo. Em sintonia com as outras Igrejas 
cristãs, no Brasil, realizamos nesta semana a "Semana de Oração pela 
Unidade dos Cristãos”.
O Círio pascal permanece no candelabro próprio, no centro do presbitério ou 
junto do ambão, e deve-se acendê-lo nas Missas dos Domingos e dias de 
semana, bem como nos ofícios de Laudes e Vésperas, quando cantados. 

At 4, 13-21
Sl 117(118),1e14-15.16ab-21 
Mc 16, 9-15    

A Pastoral da Iniciação Cristã de Jovens e Adultos acolhe os que estão 
chegando: sejam bem-vindos! Os nossos encontros começarão amanhã,  dia 
25 às 19h30min, para os que se inscreveram às segundas-feiras e, no dia 
30/04, às 17h, para os que se inscreveram aos sábados. 

Se você ainda não teve a oportunidade de ter este encontro pessoal com Jesus 
Cristo, e deseja fazê-lo, é com muita alegria que os receberemos. Mais do que 
conhecer a doutrina católica, a catequese de adultos pretende ser um itinerário 
vivo e personalizado de fé oferecido aos que decidem seguir Jesus Cristo e sua 
igreja.

No dia 27, 4ª feira, às 20 horas, durante a Santa Missa, os catequizandos jovens 
e adultos receberão o Sacramento da Crisma pelas mãos de nosso Arcebispo 
Dom Frei Alano Maria Pena, OP.

No próximo sábado, dia 30, na Missa das 16h, ocorrerá a Primeira Eucaristia  
de crianças e adolescentes. E uma solicitação das catequista aos pais é: 
“Vamos participar juntos da Eucaristia! Vamos nos comprometer para que as 
crianças não a façam com se fosse a última.(...)

Caríssimos paroquianos
Jesus é o Senhor da História. O Amor vive! A Luz brilha nas trevas.  
Que seja vibrante o nosso Aleluia! É dele, só dele, o nosso louvor.  

Alegremo-nos! 

Amanhã, dia 25, adoração ao 
Santíssimo, às 15 horas, na Capela, 
coordenada pelo Movimento 
Apostólico Nossa Senhora de 
Schönstatt. Aumente o grupo!

Estamos em festa – No dia 1º de 
maio, Segundo Domingo da 
Páscoa, no Vaticano, João Paulo II 
(1920-2005) será beatificado pelo 
Papa Bento XVI. Nosso “João de 
Deus” aqui esteve em 1980 e 
também em 1997, por ocasião do 
inesquecível II Encontro Mundial do 
Papa com as Famílias. Hoje o temos 
como o mais recente intercessor 
junto de Deus. Sua bênção, 
anunciador autêntico do Evangelho!

Cantina Santo Antônio — Seu 
lanche dominical — Em maio sob a 
responsabilidade dos grupos: 
Batismo (dia 1º); Catequese (dia 
15); Schönstatt (dia 22); OFS (dia 
29). Até lá.

Pais que ainda desejam 
matricular seus filhos na 
Catequese

As turmas de 4ª feira (8h30min às 

10h30min) e de 5ª feira (15h às 

17h) para o pré-catecumenato 

(fase inicial) ainda têm vagas 

disponíveis para receber crianças. 

D e s e j a n d o  c o n t a t o ,  f a v o r  

comparecer no horário do encontro 

para falar com as catequistas Anna 

Di Mango e Cristiana Vômero.

Frei Vilmar

Diretório de Liturgia 2011


