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‘‘Este é o dia que o 

Senhor fez, exultemos 

e alegremo-nos nele’’ 

Sl 117,24

O domingo cristão:

É o dia da ressurreição de Jesus Cristo

É o dia da santa assembléia.

É o dia destinado para ouvir a Palavra.

É o dia celebração da Eucaristia.

É o dia da partilha dos bens com os necessitados.

É o dia do dom do Espírito Santo e sua missão.

É o dia da recordação da Páscoa de Cristo.

1. Sendo o dia da recordação da Ressurreição de 
Cristo, o domingo é o dia da festa cristã que tem 
seu ponto alto na celebração da Eucaristia. (CIC 
2181 e 2182).

2. Celebrando a Eucaristia, os cristãos não apenas 
participam da Páscoa do Senhor, mas anseiam pela 
segunda vinda do Senhor.

3. Juntamente com a ‘‘fração do pão’’ sempre foi lida a 
Sagrada Escritura. A Liturgia da Palavra e a Liturgia 
Eucarística constituem um único ato de culto. 

4. O domingo é também o dia da unidade, da paz e da 
caridade entre os cristãos. Por isto, antes de 
participar da Eucaristia, devem os irmãos 
reconciliar-se com quem tenham estado em rixa. 

5. O domingo é o dia consagrado para fazer boas 
obras e serviços em prol dos mais necessitados. 

6. Os cristãos festejam o domingo junto com sua 
família, dando atenção a todos os membros.

7. O domingo é um tempo de reflexão, de silêncio, de 
cultura, de meditação e de descanso, que 
favorecem o crescimento da vida cristã interior (CIC 
n°2186).

    Na Bíblia lemos: 
‘‘Lembra-te de santificar o dia de Sábado.’’ (Ex 20,8s)

Como aconteceu esta passagem 
de sábado para o domingo?

No Evangelho de Marcos, Jesus afirma:
‘‘O sábado foi feito para servir ao homem, e não 
o homem para servir ao sábado. Portanto, o 
Filho do Homem é Senhor até mesmo do 
sábado.’’ (Mc 2,27-18)

Jesus não declarou abolição do sábado, mas quis 
dar a ele um pleno cumprimento.

‘‘Não pensem que eu vim abolir a Lei e os 
Profetas. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno 
cumprimento.’’ (Mt 5,17) 

Jesus, sendo Senhor do sábado, dá-lhe pleno 
cumprimento através da sua ressurreição 
transferindo a santificação deste dia para o Domingo 
(Mc 16,9 e At 2,1).
Compreendendo os atos de Jesus, 
a primeira comunidade cristã, 
reunida em Jerusalém (At 15), 
declara a liberdade dos cristãos 
diante da antiga Lei 
e tira a obrigação 
de guardar o sábado. 



Os primeiros cristãos ainda nos tempos 
dos apóstolos reuniram-se no domingo 
para celebrar a Eucaristia.

É o dia de solidariedade com os necessitados.

‘‘Quanto à coleta em favor dos irmãos, façam 
como eu ordenei às igrejas da Galácia. Todo 
primeiro dia da semana, cada um coloque de 
lado aquilo que conseguiu economizar; desse 
modo, vocês não precisarão esperar que eu 
chegue para fazer a coleta.’’ (1Cor 16,1-2)

São Paulo propõe a coleta todo ‘‘primeiro dia da 
semana’’ o que garante a regularidade das reuniões 
da primeira comunidade e partilha dos bens 
com os necessitados. A expressão ‘‘primeiro dia da 
semana’’  significa primeiro dia depois de sábado 
que era o dia de descanso para os judeus.

Dia da assembleia.
No primeiro dia da semana, estávamos reunidos 
para a fração do pão. Paulo, que devia partir no 
dia seguinte, dirigia a palavra aos fiéis, e 
prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas 
lâmpadas na sala superior, onde estávamos 
reunidos. (...) Paulo depois subiu novamente, 
partiu o pão e comeu. Ficou conversando com eles 
até de madrugada, e depois partiu. (At 20,7-11)

São Lucas como testemunha ocular descreve a reunião 
da comunidade no ‘‘primeiro dia da semana’’ para 
a‘‘partilha do pão’’ que designa a celebração da 
Eucaristia (At 2,42-46; 1Cor 10,16). 

O dia do Senhor e da Ceia do Senhor.

‘‘Eu, João, (...) estava exilado na ilha de Patmos, 
por causa da Palavra de Deus e do testemunho 
de Jesus. No dia do Senhor, o Espírito tomou 
conta de mim. E atrás de mim ouvi uma voz forte 
como trombeta, que dizia (...)’’ (Ap 1,9-10)

São João por primeiro, usa a expressão ‘‘dia do 
Senhor’’ que em latim significa ‘‘dominica dies’’ do 

qual deriva a nossa palavra ‘‘domingo’’.

No ensinamento dos apóstolos ‘‘Didaque’’ lemos: 
‘‘No dia do Senhor reúnem-se 

para partilhar o pão 
e fazer ação de graças’’. 

Dia da presença do Jesus Ressuscitado

Os apóstolos com precisão indicam o dia da 
ressurreição de Jesus e as suas aparições. 
É o primeiro dia depois de sábado:

‘‘Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro 
dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria 
foram ver a sepultura. (...) Então o anjo disse às 
mulheres: «Não tenham medo. Eu sei que vocês 
estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele 
não está aqui. Ressuscitou, como havia dito! (...) 
As mulheres saíram depressa do túmulo; (...) De 
repente, Jesus foi ao encontro delas, e disse: 
«Alegrem-se!» As mulheres se aproximaram, e se 
ajoelharam diante de Jesus, abraçando seus pés. 
(Mt 28,1-10)

‘‘Era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer 
desse dia, estando fechadas as portas do lugar 
onde se achavam os discípulos por medo das 
autoridades dos judeus, Jesus entrou. Ficou no 
meio deles e disse: «A paz esteja com vocês.» 
Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado.’’ 
(Jo 20,19-20)

Outros textos: Mc 16,2; Lc 24,1; Jo 20,1.

Mais do que uma vez Senhor aparece durante as 
refeições que toma junto com seus discípulos.

‘‘Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos 
enquanto estavam comendo. Jesus os repreendeu 
por causa da falta de fé e pela dureza de 
coração, porque não tinham acreditado naqueles 
que o tinham visto ressuscitado.’’ (Mc 16,14)

No relato dos discípulos de Emanus o momento 
da partilha do pão foi essencial para a revelação 
de Jesus:

‘‘Então Jesus entrou para ficar com eles. 30 
Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e 
abençoou, depois o partiu e deu a eles. 31 Nisso 
os olhos dos discípulos se abriram, e eles 
reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu 
da frente deles.’’ (Lc 24,30-31)
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