
A CAMINHO, COM MARIA, PELAS FONTES DA ALEGRIA! 

2.ª Semana da Páscoa: MISERICÓRDIA 
 

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
R. Ámen. Aleluia. Aleluia. 
P. Da Páscoa ao Pentecostes, caminhemos com Maria.  
R. Aleluia. Aleluia. 
P. Maria, guiai a nossa família, pelas fontes da alegria!  
R. Aleluia. Aleluia. 
 

P. Estamos na segunda semana da Páscoa. Nos primeiros séculos, os 
cristãos que +nham sido iluminados pelo ba+smo, ungidos pelo 
crisma e alimentados pela Eucaris+a, na noite de Páscoa, 
apresentavam-se, no segundo Domingo da Páscoa, ves+dos de 
branco, diante da comunidade. Por isso se chamava domingo «in 

albis» (de branco / em branco). Ainda conservamos a nossa veste 
ba+smal, a lembrar-nos que fomos reves+dos de Cristo, pelo 
Ba+smo? Mas celebrámos também, por vontade de São João Paulo II 
o Domingo da Divina Misericórdia. O Evangelho deste domingo, 
reporta-nos à alegria dos discípulos na tarde do Domingo de Páscoa. 
Escutemos uma pequenina parte. 



Do Evangelho segundo São João (20,20-23) 
“Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de 

novo: «A paz esteja convosco. Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a 

vós». Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito Santo: àqueles a 

quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados; e àqueles a quem os re.verdes 

ser-lhes-ão re.dos»”. 
 

P. A fonte de alegria que propomos, para esta semana, é a MISERICÓRDIA. A 
abundância desta misericórdia alcança-nos o perdão dos pecados, graças ao dom 
do Espírito Santo, na tarde do Domingo de Páscoa. Durante esta semana, vamos 
procurar ser misericordiosos, para com todos, e viver, em cada dia, uma das obras 
de misericórdia (corporais ou espirituais).  
 

«Misericórdia» é uma palavra-chave da mensagem de Fá+ma. Nas aparições do 
Anjo, este diz aos pastorinhos: “Os corações de Jesus e de Maria têm sobre vós 

desígnios de misericórdia”. E a visão deslumbrante com que se encerram as 
aparições à vidente Lúcia, em Tui, termina com estas palavras em letras grandes: 
GRAÇA E MISERICÓRDIA. “Concluído o Ano Santo da Misericórdia, é necessário dar 

o primado à misericórdia. A misericórdia é o que nos impele a abrir o coração ao 

outro, aprisionado pelo mal ou pelo sofrimento” (FSE 15). Maria, «nuvem de 

misericórdia» nos guie, para esta fonte e nos ajude a pra+cá-la, em cada dia, com 
alegria. 
 

Pai-Nosso | 10 Ave-Marias | Glória 
 

P. Maria, Mãe da Misericórdia | R. Aleluia, aleluia! 
P. Guiai a nossa família, pelas fontes da alegria! | R. Aleluia, aleluia! 

COMPROMISSO: 


