
  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 ressus-
citou!
2. Estender a mão, / abrir o coração, / aco-
lher, 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 Espírito 
Santo.

T. Amém.

P. O Deus da esperança, que nos cumula 
de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação 
do Espírito Santo, esteja convosco.

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

Antífona da Entrada (Cf. Is 48,20)

Anunciai com gritos de alegria, proclamai 
até os extremos da terra: o Senhor libertou 
o seu povo, aleluia!

3. Ato Penitencial
P. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa 
da Palavra e da Eucaristia, nos chama à 
conversão. Reconheçamos ser pecadores 
e invoquemos com confiança a miseri-
córdia do Pai.   
     (Momento de silêncio)

P. Senhor, que, subindo ao céu, nos pre-
senteastes com o dom do Espírito, tende 
piedade de nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Cristo, que dais a vida a todas as coisas 
com o poder da vossa palavra, tende pie-
dade de nós.

T. Cristo, tende piedade de nós.

P. Senhor, Rei do Universo e Senhor dos 
séculos, 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 lou-
vamos, / nós vos bendizemos, / nós vos 
adoramos, / nós vos glorificamos, / nós 
vos damos graças por vossa imensa gló-
ria. / Senhor Jesus Cristo, Filho Unigê-
nito, / Senhor Deus, / Cordeiro de Deus, 
/ Filho de Deus Pai. / Vós que tirais o 
pecado do mundo, / tende piedade 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: Deus todo-poderoso, dai-
nos celebrar com fervor estes dias de jú- 
bilo em honra do Cristo ressuscitado, 
para que nossa vida corresponda sempre 
aos mistérios que recordamos. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-
dade do Espírito Santo.
T. Amém.
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Liturgia da Palavra
L. Ouçamos com alegria a Palavra que hoje 
Deus nos dirige. Atentos a ela, tenhamos a 
coragem de viver o mandamento do amor 
sem medidas.

6. Primeira Leitura
(At 10,25-26.34-35.44-48) (Sentados)

Leitura dos Atos dos Apóstolos
25Quando Pedro estava para entrar em 
casa, Cornélio saiu-lhe ao encontro, caiu a 
seus pés e se prostrou. 26Mas Pedro levan-
tou-o, dizendo: “Levanta-te. Eu também 
sou apenas um homem”. 34Então, Pedro 
tomou a palavra e disse: “De fato, estou 
compreendendo que Deus não faz dis-
tinção entre as pessoas. 35Pelo contrá-
rio, ele aceita quem o teme e pratica a 
justiça, qualquer que seja a nação a que 
pertença”. 44Pedro estava ainda falando, 
quando o Espírito Santo desceu sobre to- 
dos os que ouviam a palavra. 45Os fiéis de 
origem judaica, que tinham vindo com 
Pedro, ficaram admirados de que o dom do 
Espírito Santo fosse derramado também 
sobre os pagãos. 46Pois eles os ouviam falar 
e louvar a grandeza de Deus em línguas 
estranhas. Então Pedro falou: 47“Pode-
mos, por acaso, negar a água do batismo 
a estas pessoas que receberam, como nós, 
o Espírito Santo?” 48E mandou que fossem 
batizados em nome de Jesus Cristo. Eles 
pediram, então, que Pedro ficasse alguns 
dias com eles. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial Sl 97(98)

REFRÃO: O Senhor fez conhecer a sal-
vação e revelou sua justiça às nações.
1. 1Cantai ao Senhor Deus um canto novo, 
* porque ele fez prodígios! Sua mão e o 
seu braço forte e santo * alcançaram-lhe 
a vitória.
2. 2O Senhor fez conhecer a salvação, * 
e às nações, sua justiça; 3recordou o seu 
amor sempre fiel * 3bpela casa de Israel.
3. 3cOs confins do universo contemplaram 
* 3aa salvação do nosso Deus. 4Aclamai o 
Senhor Deus, ó terra inteira, * alegrai-vos 
e exultai!

8. Segunda Leitura (1Jo 4,7-10)

Leitura da Primeira Carta de São João
Caríssimos: 7Amemo-nos uns aos outros, 
porque o amor vem de Deus e todo aque-
le que ama nasceu de Deus e conhece 
Deus. 8Quem não ama, não chegou a co- 
nhecer a Deus, pois Deus é amor. 9Foi 
assim que o amor de Deus se manifestou 
entre nós: Deus enviou o seu Filho único 
ao mundo, para que tenhamos vida por 
meio dele. 10Nisto consiste o amor: não 
fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele 
que nos amou e enviou o seu Filho como 
vítima de reparação pelos nossos pecados. 
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

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

10. Evangelho (Jo 15,9-17) 

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, disse Jesus a seus 
discípulos: 9“Como meu Pai me amou, 
assim também eu vos amei. Permanecei 
no meu amor. 10Se guardardes os meus 
mandamentos, permanecereis no meu 
amor, assim como eu guardei os manda-
mentos do meu Pai e permaneço no seu 
amor. 11Eu vos disse isso, para que a minha 
alegria esteja em vós e a vossa alegria seja 
plena. 12Este é o meu mandamento: amai-
-vos uns aos outros, assim como eu vos 
amei. 13Ninguém tem amor maior do que 
aquele que dá sua vida pelos amigos. 14Vós 
sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos 
mando. 15Já não vos chamo servos, pois 

o servo não sabe o que faz o seu senhor. 
Eu vos chamo amigos, porque vos dei a 
conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. 16Não 
fostes vós que me escolhestes, mas fui eu 
que vos escolhi e vos designei para irdes e 
para que produzais fruto e o vosso fruto 
permaneça. O que então pedirdes ao Pai 
em meu nome, ele vo-lo concederá. 17Isto é 
o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros”. 
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; / pade-
ceu sob Pôncio Pilatos, / foi crucificado, 
morto e sepultado. / Desceu à mansão 
dos mortos; / ressuscitou 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 ressurreição 
da carne; / na vida eterna. / Amém.

13. Preces da Comunidade
P. Irmãos e irmãs: roguemos ao Pai, que 
está nos céus, que escute as nossas preces 
pela Igreja e por todos os homens, dizendo, 
com fé:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
1. Para que a vivência do amor a Deus e ao 
próximo seja sempre nossa Lei maior, na 
comunidade, na família, no trabalho e em 
todos os ambientes que vivemos, rezemos 
ao Senhor:
2. Para que nos abramos cada vez mais à 
ação do Espírito de Deus e nos deixemos 
conduzir e fortalecer nos caminhos do 
amor, da solidariedade e da paz, rezemos 
ao Senhor:
3. Para que a tentação de uma religião vol-
tada para o individualismo e o consumismo 
não abafe a vivência do amor a Deus e ao 
próximo, rezemos ao Senhor:

CHEGA DE DÚVIDAS! SIGA SEU CORAÇÃO!
Você pensa em ser PADRE, FREIRA ou RELIGIOSO?

Fale com o Padre de sua paróquia ou 
procure a Pastoral Vocacional ‑ tel.: 2224‑8420



4. Para que tenhamos a coragem de perdoar 
as ofensas recebidas, tomando a iniciati-
va de ir ao encontro daquele que errou, e 
descobrindo, com nosso amor, um modo 
de acolhê-lo, rezemos ao Senhor:
5. Para que sejamos livres e despojados de 
todo e qualquer discurso de ódio, promoven-
do a discórdia e o caos, nas redes sociais ou 
onde quer que estejamos, rezemos ao Senhor:
6. Para que todas as mães sejam abençoa-
das na vocação que receberam de Deus, e 
para que as mães falecidas sejam acolhidas 
no céu, rezemos ao Senhor:  
    (Outras intenções)

P. Ó Pai de amor, velai sobre nós com a 
vossa imensa ternura e acolhei as preces 
que vos apresentamos, pelos méritos da 
ressurreição do vosso Filho, que convosco 
vive e reina na unidade 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 Ressurreição, 
/ 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 esta 
nossa família, reunida em nome de Cristo, 
possa oferecer um sacrifício que 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. Subam até vós, ó Deus, as nossas preces 
com estas oferendas para o sacrifício, a 
fim de que, purificados por vossa bonda-
de, correspondamos cada vez melhor aos 
sacramentos do vosso amor. Por Cristo, 
nosso Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística III
Prefácio da Páscoa, V
O Cristo, sacerdote e vítima

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 tem-
po solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi 
imolado. Pela oblação de seu corpo, pregado 
na Cruz, levou à plenitude os sacrifícios 
antigos. Confiante, entregou em vossas 
mãos seu espírito, cumprindo inteiramen-
te vossa santa vontade, revelando-se, ao 
mesmo tempo, sacerdote, altar e cordeiro. 
Por essa razão, transbordamos de alegria 
pascal, e celebramos vossa glória, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

T. Santo, santo, santo...
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 graças nova-
mente, e o deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLI-
CE DO MEU SANGUE, O SANGUE 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 ressurreição.
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 gra-
ças este sacrifício de vida e santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. Olhai com bondade a oferenda da vos-
sa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos 
reconcilia convosco e concedei que, ali-
mentando-nos com o Corpo e o Sangue 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 vos-
sos 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 inter-
ceder 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 esten-
da a paz e a salvação ao mundo inteiro. 
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 

Senhor, por intercessão de Maria,  
abençoa e protege nossas mães.



está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, 
Pai de misericórdia, todos os vossos 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. O Senhor nos comunicou o seu Espí-
rito; com a confiança e a liberdade de 
filhos, digamos juntos:
T. Pai nosso... (O celebrante continua...)

19. Canto de Comunhão
1. Este é o hino do povo de Deus, / que cami-
nha pra união. / Venham todos à comunhão 
/ com Jesus e com nosso irmão.
REFRÃO: Cristo ressuscitou, Cristo res-
suscitou, / vive no nosso meio, aleluia! (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 San-
gue lavados fomos. / Sua cruz é libertação, 
/ 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 eternidade.

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão  (Jo 14,15.16)

Se me amardes, guardareis meus man-
damentos, diz o Senhor. E eu rogarei ao 

Pai, e ele vos dará outro Paráclito, que per-
maneça convosco para sempre, aleluia!

20. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Deus eterno e todo-pode-
roso, que, pela ressurreição de Cristo, nos 
renovais para a vida eterna, fazei frutificar 
em nós o sacramento pascal, e infundi em 
nossos corações a força desse alimento 
salutar. Por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

Ritos Finais
21. Vivência
L. O amor de Deus é fonte de comunhão. 
Tenhamos a coragem de reconhecer nossas 
limitações em amar nosso próximo, espe-
cialmente aqueles que nos impõem mais 
dificuldades. Iniciemos a prática desse 
mandamento novo incluindo-os em nossas 
orações, e sejam elas um primeiro passo 
para a reconciliação, a fim de amarmos 
como o Cristo nos ama.

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 gra-
ça, 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 Ressusci-
tado. 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 vitória, 
/ 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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ORAÇÃO PARA O DIA DAS MÃES
Para ser rezada pelos(as) filhos(as) cujas 

mães estão entre nós 
Deus de Amor, por vosso amor criastes as mães 
e, por este amor, eu existo. Ouvi, pois, minha 
oração. Abençoai aquela que me destes por mãe. 
Fazei que, ao longo da vida, ela encontre paz e 
compreensão. Que nunca lhe faltem meu afeto 
e meu carinho. Que eu saiba valorizar todos os 
ensinamentos que dela recebi.

Para ser rezada pelos(as) filhos(as) cujas 
mães são falecidas 

Deus da Vida, rezo hoje por aquela que me 
destes por mãe e que a morte levou de junto de 
mim. Se grande é a saudade, maiores são minha 
fé e minha esperança. Pela força do Cristo 
Ressuscitado, espero firmemente estar um dia 
junto de vós, com minha mãe e com todos os que 
ela me ensinou a amar.

Para ser rezada pelas mães
Deus da Alegria, venho agradecer o dom da 
maternidade. Venho agradecer o(s) filho(s) que 
me destes. Sou humana, tenho limites e fragi-
lidades, mas, em vosso amor, posso me tornar 
a mais forte de todas as mulheres, gerando, 
protegendo e defendendo a(s) vida(s) que de vós 
recebi para cuidar. Acolhei meu louvor e minha 
ação de graças.

Para ser rezada por todos
Deus da Paz, ouvi a prece que hoje vos fazemos 
em agradecimento pelo dom da maternidade. 
Fazei que o mundo valorize, cada vez mais, a 
vida, a maternidade, a paternidade, a família e a 
comunidade. Ajudai-nos a descobrir a força que 
brota do amor, força que faz acontecer o milagre 
da vida, força que, em Cristo Jesus, vence até a 
morte. Amém.


