
DOMINGO DE PÁSCOA 
ANO C

João 20, 1-8

No primeiro dia da semana, 
Maria de Mágdala foi 
ao sepulcro bem cedo, 
quando ainda estava escuro, 
e viu a pedra retirada do sepulcro. e viu a pedra retirada do sepulcro. 
Foi, então, correndo até Simão 
Pedro e o outro discípulo, aquele 
que Jesus amava, e disse-lhes: 
“Levaram o Senhor do sepulcro 
e não sabemos onde o puseram”. 
Saiu, então, Pedro e, com ele, 
o outro discípulo, e foram ao o outro discípulo, e foram ao 
sepulcro. Os dois corriam juntos, 
mas o outro discípulo depressa 
passou à frente de Pedro e chegou 
primeiro ao sepulcro. Tendo-se 
inclinado, viu os panos de linho 
depostos. Ele, todavia não entrou. 
Chegou, então, Simão Pedro, Chegou, então, Simão Pedro, 
que o seguia, e entrou no 
sepulcro. Também ele viu 
os panos de linho depostos 
e o sudário que tinha estado 
na cabeça de Jesus, o qual não 
estava com os panos de linho, 
mas dobrado e deposto em um 
lugar à parte. Então aquele outro 
discípulo que tinha chegado 
primeiro também entrou no 
sepulcro. Ele viu e acreditou. 

Nós também 

...Ele viu 
e acreditou

juntamente com Pedro e João, corremos ao sepulcro, 
entramos também nós para ver e crer. Hoje celebramos 
a razão de nossa fé: Deus derrotou o pecado e a morte 
e abriu um novo caminho para nós. O Ressuscitado 
entrega-se a si mesmo como vencedor da morte 
e da dor para que possamos recuperar a esperança 
e entoar o canto da alegria, mesmo em meio 
às lágrimas. Não morreremos, mas viveremos às lágrimas. Não morreremos, mas viveremos 
junto à Aquele que ressuscitou dos mortos. 
Não há anúncio maior do que este: O Senhor da vida 
estava morto; mas agora, vivo, triunfa.

Para hoje
e só para hoje,
Senhor,
que eu viva

como nova criatura.

Da Facebook @Suor Roberta Vinerba
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