
  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

1. Novo Sol brilhou! / A Vida superou 
/ sofrimento, dor e morte, tudo enfim. 
/ Nosso olhar se abriu. / Deus mesmo 
se incumbiu / de tomar-nos pela mão, 
assim.

REFRÃO: O Deus de Amor jamais se 
descuidou. / Em seu vigor, Jesus res-
suscitou!

2. Estender a mão, / abrir o coração, / 
acolher, compartilhar e perdoar / é fazer 
o céu / cumprir o seu papel: / já na terra 
tem de vigorar!

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo.

T.  Amém.

P.  O Senhor, que encaminha os nossos 
corações para o amor de Deus e a cons-
tância de Cristo, esteja convosco.

T. Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

Antífona da Entrada (Sl 97,1-2)

Cantai ao Senhor um canto novo, porque 
ele fez maravilhas; e revelou sua justiça 
diante das nações, aleluia!

3. Ato Penitencial
P. No dia em que celebramos a vitória de 
Cristo sobre o pecado e a morte, também 
nós somos convidados a morrer para o 
pecado e ressurgir para uma vida nova. 
Reconheçamo-nos necessitados da mise-
ricórdia do Pai.   

     (Momento de silêncio)

P. Senhor, nossa paz, tende piedade de 
nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Cristo, nossa páscoa, tende piedade 
de nós.

T. Cristo, tende piedade de nós.

P. Senhor, nossa vida, tende piedade de 
nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.

T. Amém.

4. Hino de Louvor
P. Glória a Deus nas alturas,

T. e paz na terra aos homens por Ele 
amados. / Senhor Deus, rei dos céus, 
/ Deus Pai todo-poderoso: / nós vos 
louvamos, / nós vos bendizemos, / nós 
vos adoramos, / nós vos glorificamos, / 
nós vos damos graças por vossa imen-
sa glória. / Senhor Jesus Cristo, Filho 
Unigênito, / Senhor Deus, / Cordeiro 
de Deus, / Filho de Deus Pai. / Vós que 
tirais o pecado do mundo, / tende pie-
dade de nós. / Vós que tirais o pecado 
do mundo, / acolhei a nossa súplica. / 
Vós que estais à direita do Pai, / tende 
piedade de nós. / Só vós sois o Santo, / 
só vós, o Senhor, / só vós, o Altíssimo, 
/ Jesus Cristo, / com o Espírito Santo, 
na glória de Deus Pai. / Amém.

5. Oração
P. OREMOS: Ó Deus, Pai de bondade, 
que nos redimistes e adotastes como 
filhos e filhas, concedei aos que creem no 
Cristo a liberdade verdadeira e a herança 
eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.

T. Amém.
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5o Domingo da Páscoa
Ano da Solidariedade

Reunidos na força do Espírito Santo numa grande assembleia, vamos elevar ao Pai 
do céu o nosso louvor. Este louvor consiste em saber que hoje o Cristo nos chama a 
permanecer no seu amor, a fim de produzirmos frutos de vida eterna. E o modo de 
permanecer no seu amor é guardando os seus mandamentos. A exemplo de Saulo, 
que, convertido ao Senhor, experimentou em sua vida a divina misericórdia, sejamos 
testemunhas vivas do Cristo que, com a sua Páscoa, nos deu um nome novo, isto é, 
o nome de cristãos.

Entrada e Aclamação: J. Thomaz Filho e Fr. Fabreti; Ofertas: Maria de Fátima de Oliveira e André J. Zamur;   
Comunhão: Pe. José Cândido da Silva; Final: Oswaldo J. Santos.



Liturgia da Palavra
L. Disse Jesus aos seus apóstolos: “Vós já 
estais limpos por causa da palavra que eu 
vos falei”. Que as Divinas Escrituras desta 
celebração purifiquem os nossos corações 
de todos os maus desejos e sejamos, por 
meio delas, transfigurados em homens 
novos.

6. Primeira Leitura
(At 9,26-31) (Sentados)

Leitura dos Atos dos Apóstolos

Naqueles dias,26Saulo chegou a Jerusa-
lém e procurava juntar-se aos discípu-
los. Mas todos tinham medo dele, pois 
não acreditavam que ele fosse discípulo.  
27Então Barnabé tomou Saulo consigo, 
levou-o aos apóstolos e contou-lhes como 
Saulo tinha visto o Senhor no caminho, 
como o Senhor lhe havia falado e como 
Saulo havia pregado, em nome de Jesus, 
publicamente, na cidade de Damasco. 
28Daí em diante, Saulo permaneceu com 
eles em Jerusalém e pregava com firmeza 
em nome do Senhor. 29Falava também e 
discutia com os judeus de língua grega, 
mas eles procuravam matá-lo. 30Quando 
ficaram sabendo disso, os irmãos levaram 
Saulo para Cesaréia, e daí o mandaram 
para Tarso.31A Igreja, porém, vivia em paz 
em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela 
consolidava-se e progredia no temor do 
Senhor e crescia em número com a ajuda 
do Espírito Santo. Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial Sl 21(22)

REFRÃO:  Senhor, sois meu louvor em 
meio à grande assembleia!

1. 26bSois meu louvor em meio à grande 
assembleia; * cumpro meus votos ante 
aqueles que vos temem! 27Vossos pobres 
vão comer e saciar-se,  e os que procu-
ram o Senhor o louvarão; * “Seus corações 
tenham a vida para sempre!”

2. 28Lembrem-se disso os confins de toda 
a terra, * para que voltem ao Senhor e 
se convertam, e se prostrem, adorando, 
diante dele * todos os povos e as famílias 
das nações. 30Somente a ele adorarão os 
poderosos, * e os que voltam para o pó 
o louvarão.

3. Para ele há de viver a minha alma, * 
31toda a minha descendência há de ser-
vi-lo; às futuras gerações anunciará * 32o 
poder e a justiça do Senhor; ao povo novo 

que há de vir, ela dirá: * “Eis a obra que 
o Senhor realizou!”

8. Segunda Leitura (1Jo 3,18-24)

Leitura da Primeira Carta de São João
18Filhinhos, não amemos só com palavras 
e de boca, mas com ações e de verda-
de! 19Aí está o critério para saber que 
somos da verdade e para sossegar diante 
dele o nosso coração, 20pois, se o nosso 
coração nos acusa, Deus é maior que o 
nosso coração e conhece todas as coi-
sas. 21Caríssimos, se o nosso coração não 
nos acusa, temos confiança diante de 
Deus. 22E qualquer coisa que pedimos 
recebemos dele, porque guardamos os 
seus mandamentos e fazemos o que é 
do seu agrado. 23Este é o seu mandamen- 
to: que creiamos no nome do seu Filho, 
Jesus Cristo, e nos amemos uns aos 
outros, de acordo com o mandamento 
que ele nos deu. 24Quem guarda os seus 
mandamentos permanece com Deus e 
Deus permanece com ele. Que ele per-
manece conosco, sabemo-lo pelo Espírito 
que ele nos deu. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho
REFRÃO: Aleluia, aleluia, aleluia, 
aleluia, aleluia!
1. Vós, povos todos da terra - Aleluia! 
Aleluia! / Vinde, cantai ao Senhor! Ale-
luia! Aleluia! / Vinde, louvai nosso Deus 
- Aleluia! Aleluia! / Que seu Amor é sem 
fim! Aleluia! Aleluia!
2. Frente à loucura dos homens - Aleluia! 
Aleluia! / Vive a loucura do Amor! Ale-
luia! Aleluia! / Vem nos doar, em pessoa 
- Aleluia! Aleluia! / A vida plena que é 
sua! Aleluia! Aleluia!

10. Evangelho (Jo 15,1-8) 

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. = Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
P. NAQUELE TEMPO, Jesus disse a 
seus discípulos: 1“Eu sou a videira ver-
dadeira e meu Pai é o agricultor. 2Todo 
ramo que em mim não dá fruto ele o cor- 
ta; e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, 
para que dê mais fruto ainda. 3Vós já 
estais limpos por causa da palavra que 
eu vos falei. 4Permanecei em mim e eu 
permanecerei em vós. Como o ramo não 

pode dar fruto por si mesmo, se não per-
manecer na videira, assim também vós 
não podereis dar fruto, se não perma-
necerdes em mim. 5Eu sou a videira e 
vós os ramos. Aquele que permanece 
em mim, e eu nele, esse produz muito 
fruto; porque sem mim nada podeis fazer. 
6Quem não permanecer em mim, será 
lançado fora como um ramo e secará. 
Tais ramos são recolhidos, lançados no 
fogo e queimados. 7Se permanecerdes em 
mim e minhas palavras permanecerem 
em vós, pedi o que quiserdes e vos será 
dado. 8Nisto meu Pai é glorificado: que 
deis muito fruto e vos torneis meus dis-
cípulos. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. Homilia (Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

12. Profissão de Fé (De pé)

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso,

T. criador do céu e da terra. / E em 
Jesus Cristo, seu único Filho, nosso 
Senhor, / que foi concebido pelo poder 
do Espírito Santo; / nasceu da Virgem 
Maria; / padeceu sob Pôncio Pilatos, 
/ foi crucificado, morto e sepultado. 
/ Desceu à mansão dos mortos; / res-
suscitou ao terceiro dia, / subiu aos 
céus; / está sentado à direita de Deus 
Pai todo-poderoso, / donde há de vir 
a julgar os vivos e os mortos. / Creio 
no Espírito Santo; / na Santa Igreja 
Católica; / na comunhão dos santos; 
/ na remissão dos pecados; / na res-
surreição da carne; / na vida eterna. / 
Amém.

13. Preces da Comunidade
P. O Senhor Jesus disse-nos hoje no 
Evangelho: “Permanecei em mim e eu 
permanecerei em vós”. Unidos a Ele, 
peçamos ao Pai com confiança:
T. Senhor, ouvi a nossa súplica.

1. Pela Santa Igreja de Deus, para que os 
católicos, individualmente e em comuni-
dade, permaneçam unidos ao Ressusci-
tado e deem frutos para a glória de Deus 
Pai, rezemos ao Senhor:
2. Pelos ministros da Igreja e por todos 
os batizados, para que sempre levem a 
Boa Nova da Salvação a todos os cantos 
da terra, rezemos ao Senhor:
3. Pelas famílias, para que sejam verda-
deiras escolas de amor e fé, transmitindo 



às novas gerações o mandamento do amor 
a Deus e ao próximo, rezemos ao Senhor:
4. Por nós, que hoje nos reunimos para 
celebrar a Palavra de Deus e a Eucaristia, 
para que sejamos transfigurados, através 
do mandamento do amor, na imagem 
do Ressuscitado, praticando tão grande 
mandamento não apenas com a voz, mas 
também com gestos concretos, rezemos 
ao Senhor:   

    (Outras intenções)

P. Acolhei, Pai de bondade e misericór-
dia, as súplicas que vos apresentamos, 
pelos méritos da ressurreição do vosso 
Filho, que convosco vive e reina na uni-
dade do Espírito Santo.
T. Amém.

 Liturgia Eucarística

14. Canto das Ofertas (Sentados)

REFRÃO: As nossas ofertas de vinho e 
de pão / celebram a glória da Ressur-
reição, / a glória da Ressurreição.
1. O grão que morrera no seio do chão, 
/ renasce no trigo, tornando-se pão. / A 
uva amassada, pisada, moída, / ressurge 
no vinho, sustento da vida.
2. O pão e o vinho são hoje memória / do 
novo Cordeiro na sua vitória. / Sinais da 
Aliança da terra e dos céus / no corpo e 
no sangue do Filho de Deus.
3. Ao Pai ofertamos também nossa vida, 
/ o chão que pisamos, a relva florida. / 
Os frutos da terra, por nós cultivados, / 
se tornem o corpo do Ressuscitado.

15. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacri-
fício da Igreja, nesta pausa restauradora 
na caminhada rumo ao céu, seja aceito 
por Deus Pai todo-poderoso.
T. Receba o Senhor por tuas mãos este 
sacrifício, para glória do seu nome, 
para nosso bem e de toda a santa Igreja.

16. Oração Sobre as 
Oferendas
P. Ó Deus, que, pelo sublime diálogo 
deste sacrifício, nos fazeis participar de 
vossa única e suprema divindade, conce-
dei que, conhecendo vossa verdade, lhe 
sejamos fiéis por toda a vida. Por Cristo, 
nosso Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística III
Prefácio da Páscoa, IV
A restauração do universo pelo 
mistério pascal

P. O Senhor esteja convosco.

T. Ele está no meio de nós.

P. Corações ao alto.

T. O nosso coração está em Deus.

P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.

T. É nosso dever e nossa salvação.

P. Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo o lugar, mas sobretudo 
neste tempo solene em que Cristo, nos- 
sa Páscoa, foi imolado. Vencendo a cor-
rupção do pecado, realizou uma nova 
criação. E, destruindo a morte, garantiu- 
nos a vida em plenitude. Unidos à multi-
dão dos anjos e dos santos, transbordan-
do de alegria pascal, nós vos aclamamos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

T. Santo, Santo, Santo, / Senhor, Deus 
do universo! / O céu e a terra procla-
mam a vossa glória. / Hosana nas altu-
ras! / Bendito o que vem em nome do 
Senhor! / Hosana nas alturas!

P. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do 
universo, e tudo o que criastes proclama 
o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso, e pela força 
do Espírito Santo, dais vida e santidade 
a todas as coisas e não cessais de reunir 
o vosso povo, para que vos ofereça em 
toda parte, do nascer ao pôr do sol, um 
sacrifício perfeito.

T. Santificai e reuni o vosso povo!

P. Por isso, nós vos suplicamos: santificai 
pelo Espírito Santo as oferendas que vos 
apresentamos para serem consagradas, 
a fim de que se tornem o Corpo e = o 
Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, que nos mandou celebrar 
este mistério.

T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

P. Na noite em que ia ser entregue, ele 
tomou o pão, deu graças, e o partiu e deu 
a seus discípulos, dizendo: 

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS. 

Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu gra-
ças novamente, e o deu a seus discípulos, 
dizendo: 

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA 
DE MIM. 

Eis o mistério da fé!

T. Salvador do mundo, salvai-nos, vós 
que nos libertastes pela cruz e ressur-
reição.

P. Celebrando agora, ó Pai, a memória 
do vosso Filho, da sua paixão que nos 
salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua 
ascensão ao céu, e enquanto esperamos 
a sua nova vinda, nós vos oferecemos em 
ação de graças este sacrifício de vida e 
santidade.

T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

P. Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que 
nos reconcilia convosco e concedei que, 
alimentando-nos com o Corpo e o San-
gue do vosso Filho, sejamos repletos do 
Espírito Santo e nos tornemos em Cristo 
um só corpo e um só espírito.

T. Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

P. Que ele faça de nós uma oferenda 
perfeita para alcançarmos a vida eterna 
com os vossos santos: a Virgem Maria, 
Mãe de Deus, São José, seu esposo, os 
vossos Apóstolos e Mártires, N. (o santo 
do dia ou o padroeiro) e todos os santos, 
que não cessam de interceder por nós na 
vossa presença.

T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!

P. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, 
que este sacrifício da nossa reconciliação 
estenda a paz e a salvação ao mundo intei-
ro. Confirmai na fé e na caridade a vossa 
Igreja, enquanto caminha neste mundo: 
o vosso servo o Papa N., o nosso Bispo 
N., com os bispos do mundo inteiro, o 
clero e todo o povo que conquistastes.

T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

P. Atendei às preces da vossa família, 
que está aqui, na vossa presença. Reuni 
em vós, Pai de misericórdia, todos os vos-
sos filhos e filhas dispersos pelo mundo 
inteiro.

T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!

P. Acolhei com bondade no vosso reino 
os nossos irmãos e irmãs que partiram 
desta vida e todos os que morreram na 



vossa amizade. Unidos a eles, esperamos 
também nós saciar-nos eternamente da 
vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.

T. A todos saciai com vossa glória!

P. Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça. Por Cristo, com Cristo, em 
Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a honra 
e toda a glória, agora e para sempre.

T. Amém.

18. Rito da Comunhão
P. Guiados pelo espírito de Jesus e ilu-
minados pela sabedoria do Evangelho, 
ousamos dizer:

T. Pai nosso...    (O celebrante continua...)

19. Canto de Comunhão
1. Este é o hino do povo de Deus, / que 
caminha pra união. / Venham todos à 
comunhão / com Jesus e com nosso irmão.

REFRÃO: Cristo ressuscitou, Cristo 
ressuscitou, / vive no nosso meio, ale-
luia! (2x)

2. Meus irmãos, venham todos cear, / é 
a ceia da ressurreição. / O Cordeiro está 
imolado, / celebremos a salvação.

3. Quem comer deste pão viverá, / é o 
Pão vivo que vem do céu; / esperemos a 
salvação, / novos céus, nova terra.

4. No Senhor fomos redimidos, / no seu 
Sangue lavados fomos. / Sua cruz é liber-
tação, / Jesus Cristo é nosso irmão.

5. Quem nos vir sempre reunidos, / vai 
dizer: como são unidos. / Nossos sonhos 
se realizaram, / quem tem fé vive a eter-
nidade.

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão  (Jo 15,1.5)

Eu sou a videira, vós os ramos, diz o 
Senhor. Quem permanece em mim e eu 
nele, dá muito fruto, aleluia!

20. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Ó Deus de bondade, per-
manecei junto ao vosso povo e fazei pas-
sar da antiga à nova vida aqueles a quem 
concedestes a comunhão nos vossos mis-
térios. Por Cristo, nosso Senhor. 

T. Amém.

Ritos Finais

21. Vivência
L. “Estar unido à videira” significa 
vivermos em comunhão. Neste sentido, 
tomemos como exemplo a Virgem Maria 
cujo mês lhe dedicamos nossa devoção e 
piedade. Ela que tendo guardado e medi-
tado a Palavra divina em seu coração 
tornou-se modelo de comunhão, porque 
manteve-se unida a Deus, aos discípulos 
e à Igreja. Por isso, olhando o seu exemplo 
testemunhemos a união e solidariedade!

22. Bênção Final e
Despedida
P. O Senhor esteja convosco.

T. Ele está no meio de nós.

P. Deus, que pela ressurreição do seu 
Filho Único vos deu a graça da redenção 
e vos adotou como filhos e filhas, vos 
conceda a alegria de sua bênção.

T. Amém.

P. Aquele que, por sua morte, vos deu 
a eterna liberdade, vos conceda, por sua 
graça, a herança eterna.

T. Amém. 

P. E, vivendo agora retamente, possais 
no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela 
fé, já ressuscitastes no batismo.

T. Amém.

P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho = e Espírito Santo.

T. Amém.

P. Levai a todos a alegria do Senhor 
Ressuscitado. Ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.

T. Graças a Deus.

23. Canto Final
1. Ressuscitou o Rei da Glória, / Cristo 
venceu por amor. / Canta, celebra a vitó-
ria, / Cristo hoje ressuscitou.

REFRÃO: Cristo vive (2x), Cristo reina 
(2x), / Cristo impera (2x). / Ressuscitou, 
meu Senhor. 

2. Cristo Jesus ressurgindo, / a Luz vence 
a escuridão. / Ó morte, onde está tua 
vitória, / na festa da ressurreição? 

3. O Pai nos dá Jesus Cristo, / Filho da 
Virgem Maria. / Pelo Espírito Santo, / 
fonte de amor e alegria. 

4. Cantai louvores e glória, / é para nós 
novo dia. / O Cristo se faz alimento, / é 
Pão na Eucaristia.
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REZEMOS PELAS VOCAÇÕES
Senhor Jesus, Redentor nosso, / Tu nos chamas 
desde a eternidade / a participar de teu infinito 
Amor. / Suscita no coração dos nossos jovens / 
o ardente desejo à vida consagrada e ao sacer-
dócio. / Desperta os que estão adormecidos. / 
Ilumina os que estão indecisos. / Sustenta os 
que já optaram. / Torna nossas comunidades / 
fontes vivas de vocações / e dá forças à tua Igreja 
/ para que as acolha, oriente / e as oferte no altar 
da consagração. / Amém.

ORAÇÃO DO DIZIMISTA            
“Recebei, Senhor, a minha oferta. / Não é uma 
esmola, porque não sois mendigo! / Não é um 
auxílio, porque não precisais dele! / Também não 
é o que me sobra, que vos ofereço. / Esta oferta 
representa minha gratidão! / Pois o que tenho eu 
o recebi de vós. / Amém!”


