Comunidade em Oração
Liturgia para o Domingo da Páscoa – 1º.04.2018

- Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino”
- Em Cristo Ressuscitado, o fundamento da fé e da esperança
Cor litúrgica: BRANCO

Ano 40 - Nº 2331

Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS

(Nota: Os cantos do folheto de cada domingo são do livro Ao redor da mesa... e dos folhetos Canto Litúrgico da Diocese de
Erexim, todos gravados em CDs pelo Pe. Sala e Pe. Olírio. Estão à disposição na Livraria Diocesana)

1. RITOS
INICIAIS
A. (459) S. Alegrai-vos sempre
no Senhor!/ A.
Aleluia, o Senhor ressuscitou! (pode repetir)
Anim.: Cada domingo do ano, mas
especialmente este, é dia do Cristo
Ressuscitado. Sua vitória sobre a
morte e o pecado é o fundamento
de nossa fé e de nossa esperança na
ressurreição eterna, na alegria de
uma vida nova e no compromisso
missionário.
A. (Nº 452) Ref. Cristo venceu, aleluia! Ressuscitou, aleluia!/ O Pai
lhe deu glória e poder eis nosso
canto: Aleluia!
1. Este é o dia em que o amor venceu.
Brilhante luz iluminou as trevas./ Nós
fomos salvos para sempre!
2. Suave aurora veio anunciando
que nova era foi inaugurada./ Nós
fomos salvos para sempre!/
3. No coração de todo homem nasce a
esperança de um novo tempo./ Nós
fomos salvos para sempre!
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. A alegria, a vida nova e a paz de
Cristo Ressuscitado, vencedor da
morte e do pecado, o amor do Pai
e a luz do Espírito Santo estejam
convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
P. (--- a caminhada quaresmal, com a
Campanha da Fraternidade lembrando que “somos todos irmãos”, com
sua culminância na Páscoa, que revigora as comunidades, especialmente
à Iniciação à Vida Cristã, no ano de-

dicado aos leigos e leigas/ dia da partilha e de oração pelas vocações no
projeto “Ação Evangelizadora: Cada
comunidade, nova vocação” ...)
P. No início da Vigília Pascal na noite
passada, o Círio, grande símbolo do
Cristo Ressuscitado, foi abençoado, marcado com diversos sinais
e entronizado em nosso templo.
Permanecerá em nossa frente até o
Pentecostes. Por representar Cristo
vitorioso, dizemos (apontando para
ele): Bendito sejais, ó Deus Criador,
Pai Santo e Senhor, pela ressurreição de vosso Filho, nosso Redentor,
e por essa luz radiante, que destrói
as trevas do pecado.
A. (Nº 451) Ref. Salve, luz eterna,
luz és tu, Jesus!/ Teu clarão é a fé,
fé que nos conduz!
Rito penitencial com aspersão
P. (ministro/s com jarra/s de água se
coloca/m diante de quem preside)
Na noite passada, na principal celebração litúrgica da Igreja, foi abençoada a água para a renovação dos
compromissos batismais de seus
participantes. Por ela, louvamos e
rogamos a Deus: Nós vos louvamos,
ó Pai de misericórdia, pela vida nova
de nosso Batismo, feito na água e no
Espírito. Concedei que pela aspersão
desta água abençoada na solene vigília pascal sejamos purificados do pecado e renovados na graça batismal.
Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
A. (Durante a aspersão sobre a Assembleia, se canta: (Nº 377) Ref.
Sim, eu quero que a luz de Deus
que, um dia, em mim brilhou,/
jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor./ Sim,
eu quero que o meu amor ajude
o meu irmão/ a caminhar guiado
por tua mão, em tua lei, em tua
luz, Senhor.

4. Esta vida nova, comunhão com
Deus,/ no batismo, aquele dia, eu
recebi, / vai aumentando sempre
e vai me transformando/ até que
Cristo seja todo o meu viver.
P. Deus todo-poderoso e fonte de
amor.......
A. Amém.
Glória
A. (Nº 102, adaptado) Ref.: Glória,
glória, aleluia! / Glória, glória,
aleluia! / Glória, glória, aleluia!
JESUS RESSUSCITOU!
1. Na beleza do que vemos / Deus
nos fala ao coração, / tudo canta: Deus é grande, / Deus é amor
e Deus é Pai. / É seu Filho Jesus
Cristo que nos une pelo amor. JESUS RESSUSCITOU!
2. Eis a Páscoa do Senhor: / festa,
flores, mesa e pão,/ a família reunida,/ paz, amor, ressurreição. /
Surge sempre nova vida,/ quando
há vida em comunhão. JESUS
RESSUSCITOU!
P. OREMOS.
Ó Deus, por vosso Filho unigênito,
vencedor da morte, abristes para nós
as portas da eternidade. Concedei
que, celebrando a ressurreição do
Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida
nova. PNSrJC.
A. Amém.
2. PROCLAMAÇÃO
DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, missa do dia
da Páscoa, B, Paulinas-Paulus, p.
502-505)
Anim.: À luz das Escrituras, se chega
à fé na Ressurreição de Cristo, que
deve ser testemunhada pela busca
das coisas do alto, pela prática dos
seus ensinamentos.

1ª Leitura: At 10,34a.37-43
L. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: “Vós sabeis o que
aconteceu em toda a Judeia, a
começar pela Galileia, depois do
Batismo pregado por João: como
Jesus de Nazaré foi ungido por
Deus com o Espírito Santo e com
poder. Ele andou por toda a parte,
fazendo o bem e curando a todos
os que estavam dominados pelo
demônio; porque Deus estava com
ele. E nós somos testemunhas de
tudo o que Jesus fez na terra dos
judeus e em Jerusalém. Eles o
mataram, pregando-o numa cruz.
Mas Deus o ressuscitou no terceiro
dia, concedendo-lhe manifestar-se
não a todo povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido: a
nós, que comemos e bebemos com
Jesus, depois que ressuscitou dos
mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que
Deus o constituiu Juiz dos vivos e
dos mortos. Todos os profetas dão
testemunho dele: ‘Todo aquele que
crê em Jesus recebe, em seu nome,
o perdão dos pecados’”. - Palavra
do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo 117(118)
S. Este é o dia que o Senhor fez para
nós: alegremo-nos e nele exultemos!
A. Este é o dia que o Senhor fez
para nós: alegremo-nos e nele
exultemos!
S. 1. - Dai graças ao Senhor, porque
ele é bom!* “Eterna é a sua misericórdia!” - A casa de Israel agora o
diga:* “Eterna é a sua misericórdia!”
2. - A mão direita do Senhor fez maravilhas,* a mão direita do Senhor
me levantou. - Não morrerei, mas
ao contrário, viverei* para cantar as
grandes obras do Senhor!
3. - A pedra que os pedreiros rejeitaram,* tornou-se agora a pedra angular. - Pelo Senhor é que foi feito
tudo isso:* Que maravilhas ele fez a
nossos olhos!
2ª Leitura: Cl 3,1-4
L. Leitura da Carta de São Paulo
aos Colossenses.

Irmãos: Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as
coisas do alto, onde está Cristo,
sentado à direita de Deus; aspirai
às coisas celestes e não às coisas
terrestres. Pois vós morrestes, e
a vossa vida está escondida, com
Cristo, em Deus. Quando Cristo,
vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também
com ele, revestidos de glória. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Sequência
1. Cantai, Cristãos, afinal: “Salve, ó
vítima pascal!” Cordeiro inocente,
o Cristo abriu-nos do Pai o aprisco.
2. Por toda ovelha imolado, do mundo lava o pecado. Duelam forte e
mais forte: é a vida que enfrenta a
morte.
3. O rei da vida, cativo, é morto, mas
reina vivo! Responde, pois, ó Maria:
no teu caminho o que havia?
4. “Vi Cristo ressuscitado, o túmulo
abandonado. Os anjos da cor do sol,
dobrado ao chão o lençol...
5. O Cristo, que leva aos céus, caminha à frente dos seus! “Ressuscitou
de verdade, ó Rei, ó Cristo, piedade!
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
S. O nosso cordeiro pascal, Jesus
Cristo, já foi imolado. Celebremos,
assim, esta festa, na sinceridade e
verdade.
A. Aleluia...
Evangelho: Jo 20,1-9
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João (20,19).
A. Glória a Vós, Senhor!
P. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando
ainda estava escuro, e viu que a
pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi
encontrar Simão Pedro e o outro
discípulo, aquele que Jesus amava,
e lhes disse: “Tiraram o Senhor do
túmulo, e não sabemos onde o colocaram”. Saíram, então, Pedro e o
outro discípulo e foram ao túmulo.

Os dois corriam juntos, mas o outro
discípulo correu mais depressa que
Pedro e chegou primeiro ao túmulo.
Olhando para dentro, viu as faixas
de linho no chão, mas não entrou.
Chegou também Simão Pedro, que
vinha correndo atrás, e entrou no
túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha
estado sobre a cabeça de Jesus, não
posto com as faixas, mas enrolado
num lugar à parte. Então entrou
também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo.
Ele viu, e acreditou. De fato, eles
ainda não tinham compreendido a
Escritura, segundo a qual ele devia
ressuscitar dos mortos. - Palavra da
Salvação.
A. Glória a Vós, Senhor.
Nota: Na missa à tarde, pode-se proclamar Lc 24,13-35 (Discípulos de
Emaús – Lecionário, p. 506-507).
Homilia
Profissão da fé
P. Creio em Deus Pai, todo-poderoso,
A. criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.
P. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo,
A. Filho Unigênito de Deus, nascido
do Pai antes de todos os séculos:
Deus de Deus, luz da luz, Deus
verdadeiro de Deus verdadeiro,
gerado, não criado, consubstancial ao Pai.
P. Por ele todas as coisas foram feitas,
A. E por nós, homens, e para nossa
salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio
da Virgem Maria, e se fez homem.
P. Também por nós foi crucificado
sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi
sepultado.
A. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos
céus, onde está sentado à direita
do Pai.
P. E de novo há de vir, em sua glória,
A. para julgar os vivos e os mortos;
e o seu Reino não terá fim.
P. Creio no Espírito Santo,
A. Senhor que dá a vida, e procede
do Pai e do Filho; e com o Pai e o
Filho é adorado e glorificado: ele
que falou pelos profetas.
P. Creio na Igreja,

A. una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para
a remissão dos pecados. E espero
a ressurreição dos mortos e a vida
do mundo que há de vir. Amém.
Prece dos fiéis
P. Neste dia santíssimo em que, felizes, proclamamos a Páscoa de nosso Senhor e Redentor, apresentemos
nossas súplicas ao Deus da vida.
A. Ouvi-nos, Senhor, pela Ressurreição de vosso Filho.
L. 1. Para buscarmos sempre a justiça
e a paz no serviço aos irmãos e irmãs, nós vos pedimos:
2. Para que os leigos e leigas irradiem
a luz de Cristo Ressuscitado no ambiente de sua vida profissional, nós
vos pedimos:
3. Para vivermos intensamente o
domingo, dia do Crucificado-Ressuscitado, pela celebração litúrgica
da comunidade, pela convivência
comunitária e familiar, nós vos pedimos:
4. Para que a catequese de Iniciação à
Vida Cristã no espírito catecumenal
revitalize nossas famílias e nossas
comunidades, nós vos pedimos:
5. Para que o curso de formação de
agentes da pastoral da consolação
e da esperança, a partir do dia 10,
inicie novo processo de acompanhamento às famílias na morte e no
luto, nós vos pedimos:
P. As 52 Dioceses do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul realizam o projeto “Ação evangelizadora: cada comunidade, nova vocação”. Pedindo que esta iniciativa tenha muitos frutos, rezemos a oração
vocacional do primeiro domingo de
cada mês em nossa Diocese:
A. Jesus Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos
nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a muitos
dos nossos jovens. Dai coragem
às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como
apóstolos leigos, como sacerdotes,
como religiosos e religiosas, para
o bem do povo de Deus e de toda a
humanidade. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e preparação
das oferendas
Anim. Coloquemos em nossa oferta
a Deus os frutos da quaresma e do
tríduo pascal.
A. (Nº 456) Ref.: Eu creio num
mundo novo, pois Cristo ressuscitou! Eu vejo sua luz no povo, por
isso alegre sou.
1. Em toda pequena oferta,/ na força da união,/ no pobre que se liberta,/ eu vejo RESSURREIÇÃO.
2. Na mesa do pão e vinho,/ ao lado
do meu irmão,/ porque não estou
sozinho,/ eu vejo RESSURREIÇÃO.
P. Orai, irmãos e irmãs,...
A. Receba o Senhor por tuas mãos
este sacrifício, para glória do seu
nome, para nosso bem e de toda a
santa Igreja.
P. Transbordando de alegria pascal,
nós vos oferecemos, ó Deus, o sacrifício pelo qual a vossa Igreja maravilhosamente renasce e se alimenta.
Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Oração Eucarística III
(Missal, 482)
Prefácio da Páscoa I
(Missal, p. 421)
P. Na verdade, é justo e necessário, é
nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, mas,
sobretudo, neste dia em que Cristo,
nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o
verdadeiro Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu
a morte e, ressurgindo, deu-nos a
vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, para celebrar a vossa
glória, cantando a uma só voz:
A. (Nº 245) Ref. Santo, cem vezes
santo, mil vezes santo,/ cantam os
anjos de Deus!/ Santo, cem vezes
santo, mil vezes santo,/ cantamos
nós, filhos seus!
1. Céus e terra proclamam: Santo é
o Senhor!/ Glórias, hosana e louvor!
2. Os milênios proclamam: Santo é
o Senhor!/ Glórias, hosana e louvor!
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.
A. 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.
A. 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 novamente, e o deu a
seus discípulos, dizendo: TOMAI,
TODOS, E BEBEI: ESTE É O
CÁLICE 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.
P. Eis o mistério da fé!
A. 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 graças este sacrifício de vida e
santidade.
A. 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 Sangue do vosso Filho,
sejamos repletos do Espírito Santo e

nos tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito.
A. 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.
A. 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 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.
A. 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 vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
A. 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.
A. 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.
A. Amém
Rito de Comunhão
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr.do Pão)
Comunhão
Anim.: O túmulo vazio não é o mais
importante para a fé na Ressurreição, mas o encontro com o próprio
Cristo vitorioso. Dando-se a nós na
comunhão eucarística, Ele nos con-

firma na fé pascal.
A. (Canto Lit. 2014/11 e 2015/15) 1.
Por toda a terra é noite escura e
desolada,/ Jesus morreu, o sol se
foi, o que há de ser? / No coração
de Madalena é madrugada,/ o
amor clareia o seu caminho, a faz
correr.
Ref.: /: Por que me buscas entre os
mortos? / Sou vida, sou ressurreição! / Eu vivo na vida do povo,/
estou onde houver comunhão!:/
2. O coração bate mais forte, acelerado,/ ao ver o túmulo que esconde o ‘seu’ Jesus,/ o olhar procura
irrequieto o seu amado,/ mas, no
vazio, encontra apenas uma luz.
3. A pedra fria que enterrara tantos
sonhos,/ já removida, não se encontra mais no chão./ Vai! Anuncia a boa nova aos meus amigos,/
leva alegria e esperança aos teus
irmãos.
4. A Boa-Nova põe em marcha os
companheiros,/ seus corações estão aflitos, buscam paz./ Caminham juntos, um, porém, chega
primeiro./ O que é amado, o que
mais ama corre mais.
P. OREMOS
Guardai, ó Deus, a vossa Igreja sob a
vossa constante proteção para que,
renovados pelos sacramentos pascais, cheguemos à luz da ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
4. RITOS FINAIS
(Compromisso/envio)
Anim. A certeza da Ressurreição de
Cristo tornou seus discípulos vigorosos e destemidos testemunhas
dele. Saibamos também irradiar a
alegria da vida nova em Cristo Ressuscitado.
A. (Cantos a Maria/19) Ref. Que a
graça de Deus cresça em nós, sem
cessar! E de ti, nosso Pai, venha o
Espírito Santo de amor, pra gerar
e formar Cristo em nós!
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que Deus todo-poderoso vos
abençoe nesta solenidade pascal e
vos proteja contra todo o mal./ A.
Amém.
P. Aquele que nos renova para a vida
eterna, pela ressurreição de seu Fi-

lho vos liberte de todo o mal./ A.
Amém.
P. E vós que, transcorridos os dias
da paixão do Senhor, celebrais com
alegria a festa da Páscoa, possais
viver unidos e, um dia, chegar exultantes à festa das eternas alegrias./
A. Amém.
P. Abençoe-vos o Deus todo-poderoso: Pai e Filho e Espírito Santo./ A.
Amém.
P. Levai a todos a alegria do Senhor
Ressuscitado; ide em paz e o Senhor
vos acompanhe, aleluia, aleluia!
A. Graças a Deus, aleluia, aleluia!
Lembretes:
- Seg.-feira, confraternização de
Páscoa dos presbíteros; 08h30, reunião com os representantes par.
do Ap. da Or., no Centro Dioc.
- Sábado, das 08h30 às 11h, encontro
de estudo dos padres sobre Liturgia.
- Sáb. e dom., em Marau, encontro de formação de novos assessores e assessoras da Inf. e Adol.
Mis., com assessoria do grupo de
Erexim.
Leituras da semana:
- Dia 02/04, 2ªf: At 2,14-32; Sl 15
(16); Mt 28,8-15; Dia 03/04, 3ªf:
At 2,36-41; Sl 32 (33); Jo 20,1118; Dia 04/04, 4ªf: At 3,1-10; Sl
104 (105), 1-11; Lc 24,13-35; Dia
05/04, 5ªf: At 3,11-26; Sl 8; Lc
24,35-48; Dia 06/04, 6ªf: At 4,1-12;
Sl 117 (118); Jo 21,1-14; Dia 07/04,
sáb.: At 4,13-21; Sl 117 (118); Mc
16,9-15; Dia 08/04. Dom.- 2º de
Páscoa e Dia da Divina Misericórdia: At 4,32-35 Sl 117 (118);
1Jo 5,1-6 Jo 20,19-3 (Tomé).
Feliz Páscoa
– A luz de Cristo Ressuscitado brilhe intensamente em sua vida, estimado/a irmão/ã, em sua família,
em sua comunidade, em seu ambiente de trabalho, para sermos
todos, especialmente os leigos e
leigas, neste Ano Nacional do Laicato, sal e luz do mundo, vivendo
como ressuscitados. Votos do Bispo diocesano, Dom José Gislon,
do Bispo emérito, Dom Girônimo
Zanandréa, da Cúria Diocesana,
da Coordenação de Pastoral.
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Comunidade em Oração
Liturgia para o 2º Domingo da Páscoa – 08.04.2018

- Na participação na comunidade, a força da fé e a graça do perdão
- Domingo da Divina Misericórdia.
Cor litúrgica: BRANCO

Ano 40 - Nº 2332 Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS

(Nota: Os cantos do folheto de cada domingo são do livro Ao redor da mesa... e dos folhetos Canto Litúrgico da Diocese de
Erexim, todos gravados em CDs pelo Pe. Sala e Pe. Olírio. Estão à disposição na Livraria Diocesana)

1. RITOS
INICIAIS
A. (Nº 457) Já
ressuscitou,
aleluia, Cristo Jesus, ei-lo vivo entre

nós! (pode repetir)
Anim.: Como foi ao encontro de
seus discípulos dispersos a partir
de sua paixão e morte e os reuniu novamente na alegria de sua
vitória, Cristo ressuscitado reúne
a todos nós na comunhão da fé,
oferecendo-nos a paz e o perdão.
A. (459) S. Alegrai-vos sempre no
Senhor!/ A. Aleluia, o Senhor
ressuscitou!
1. Pois aquele que foi posto num
madeiro,/ exaltado aos nossos
olhos hoje está./ Maravilha fez o
Pai no amado Filho,/ maravilha
do amor de nosso Deus.
2. Convertei-vos e vivei vosso
batismo,/ renovai a vossa fé e
o vosso amor./ Pois sois filhos
do amor do mesmo Deus./ Sois
irmãos de Jesus Cristo, o salvador.
3. Deus mostrou-nos sua face poderosa,/seu poder reside no seu
grande amor./ Em Jesus nos deu
perdão, misericórdia,/ deu-nos
nova vida, deu-nos seu vigor.
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a paz e o perdão, oferecidos
por Cristo ressuscitado aos que
se reúnem em seu nome, estejam
convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
(... Domingo da Divina Misericórdia / 54ª AG da CNBB, de quarta-feira até o dia 20 / ...)

P. (apontando para o Círio) Bendito
sejais, ó Deus, pela libertação que
nos concedeis em Jesus Cristo,
crucificado e ressuscitado, cuja
luz brilha nas trevas deste mundo,
simbolizada na chama do Círio
Pascal.
A. (Nº 460) Ref. /: O Ressuscitado
vive entre nós! Amém! Aleluia!:/

3. Do Espírito Santo se cante o
louvor,/ Divino Amor que nos
une. Amém!/ Amém. Aleluia!
Do Pai e do Verbo/ o amor se celebre pra sempre. Amém.
P. OREMOS.

mitiu o dom de perdoar na força
Espírito Santo aos discípulos, que
o haviam abandonado e negado.
Neste dia da Divina Misericórdia,
com especial confiança, reconheçamo-nos pecadores e peçamos o
perdão divino.
L. Senhor, que ofereceis vosso perdão a todos, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, presente em nosso meio
quando nos reunimos por vosso
amor, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que confiais à Igreja o
ministério da reconciliação e da
paz, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus fonte de toda santidade...
A. Amém.

A. Amém.

Ó Deus de eterna misericórdia,
que reacendeis a fé do vosso
povo na renovação da festa
pascal, aumentai a graça que
nos destes. E fazei que comAto penitencial
preendamos melhor o batismo
P. No alto da Cruz, Jesus realizou
que nos lavou, o espírito que
o que havia ensinado: perdoou
nos deu nova vida e o sangue
os que o condenaram à morte e a
que nos redimiu. PNSrJC.
executaram. Ressuscitado, trans-

Glória
A. (Nº 91) 1. Nos céus, glória a
Deus! Na terra haja Paz/ pros
filhos e filhas do Pai. Amém!/
Amém. Aleluia! Ao Pai demos
glória!/ Do amor a história se
cante. Amém.!
2. Ao Cristo Senhor louvor seja
dado,/ Cordeiro Imolado por
nós. Amém./ Amém. Aleluia! Do
Filho a vitória,/ cantemos a glória pra sempre. Amém!

2. PROCLAMAÇÃO
DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 2º D. da
Páscoa B, Paulinas-Paulus, p.
508-511)
Anim. O seguimento a Cristo se dá
na comunidade de fé e de amor
que possibilita a experiência da
comunhão fraterna também no
uso dos bens pela força do Espírito que garante o perdão e a paz.
1ª Leitura: At 4,32-35
L. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém
considerava como próprias as
coisas que possuía, mas tudo
entre eles era posto em comum.
Com grandes sinais de poder, os
apóstolos davam testemunho da
ressurreição do Senhor Jesus. E
os fiéis eram estimados por todos.
Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casa, vendiam-nas, levavam o dinheiro, e o
colocavam aos pés dos apóstolos.
Depois, era distribuído conforme
a necessidade de cada um. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.

Salmo 117(118)
S. Dai graças ao Senhor, porque
Ele é bom; eterna é a sua misericórdia!
A. Dai graças ao Senhor, porque
Ele é bom; eterna é a sua misericórdia!
S. 1. - A casa de Israel agora o diga:*
“Eterna é a sua misericórdia!” - A
casa de Aarão agora o diga:* “Eterna é a sua misericórdia!” - Os que
temem o Senhor agora o digam:*
“Eterna é a sua misericórdia!”
2. - A mão direita do Senhor fez maravilhas,* a mão direita do Senhor
me levantou! - Não morrerei, mas
ao contrário, viverei* para cantar
as grandes obras do Senhor! - O
Senhor severamente me provou,*
mas não me abandonou às mãos
da morte.
3. - “A pedra que os pedreiros rejeitaram* tornou-se agora a pedra
angular”. - Pelo Senhor é que foi
feito tudo isso:* Que maravilhas
ele fez a nossos olhos! - Este é o
dia que o Senhor fez para nós,*
alegremo-nos e nele exultemos!
2ª Leitura: 1Jo 5,1-6
L. Leitura da primeira Carta de
São João.
Caríssimos: Todo o que crê que
Jesus é o Cristo, nasceu de Deus,
e quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que
dele nasceu. Podemos saber que
amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos
os seus mandamentos. Pois isto
é amar a Deus: observar os seus
mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois
todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória
que venceu o mundo: a nossa fé.
Quem é o vencedor do mundo,
senão aquele que crê que Jesus
é o Filho de Deus? Este é o que
veio pela água e pelo sangue:
Jesus Cristo. Não veio somente
com a água, mas com a água e
o sangue. E o Espírito é que dá
testemunho, porque o Espírito é
a Verdade. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
A. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!

S. Acreditaste, Tomé, porque me
viste. Felizes os que creram sem
ter visto!
/: Aleluia, aleluia....
Evangelho: Jo 20,19-31
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo por João.
A. Glória a vós, Senhor!
(N = Narrador; + = Cristo; Gr =
Grupo (discípulos); L = Leitor
(Tomé)
N. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se
encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: +. “A
paz esteja convosco”. N. Depois
dessas palavras, mostrou-lhes as
mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: +.
“A paz esteja convosco. Como o
Pai me enviou, também eu vos envio”. N. E depois de ter dito isso
soprou sobre eles e disse: +. “Recebei o Espírito Santo. A quem
perdoardes os pecados, eles lhes
serão perdoados; a quem os não
perdoardes, eles lhes serão retidos”. N. Tomé, chamado Dídimo,
que era um dos doze, não estava
com eles quando Jesus veio. Os
outros discípulos contaram-lhe
depois: Gr. “Vimos o Senhor!”
N. Mas Tomé disse-lhes: L. “Se
eu não vir a marca dos pregos em
suas mãos, se eu não puser o dedo
nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei”. N. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé
estava com eles. Estando fechadas
as portas, Jesus entrou, pôs-se no
meio deles e disse: +. “A paz esteja convosco”. N. Depois disse a
Tomé: +. “Põe o teu dedo aqui e
olha as minhas mãos. Estende a
tua mão e coloca-a no meu lado. E
não sejas incrédulo, mas fiel”. N.
Tomé respondeu: L. “Meu Senhor
e meu Deus!” N. Jesus lhe disse:
+. “Acreditaste, porque me viste?
Bem-aventurados os que creram

sem terem visto!” N. Jesus realizou muitos outros sinais diante
dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram
escritos para que acrediteis que
Jesus é o Cristo, o Filho de Deus,
e para que, crendo, tenhais a vida
em seu nome.
P. Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia
Profissão da fé
A. (Nº 192) 1. Eu creio em Deus
Pai, poder e ternura/ que toda
criatura governa. Amém!/
Amém! Aleluia! Por Deus fomos
feitos/ à sua imagem, pra sempre. Amém.
2. Eu creio em Jesus, o Filho de
Deus/ que deu sua vida por nós.
Amém!/ Amém! Aleluia! Jesus é
o Senhor./ Pois ressuscitou para
sempre. Amém!
3. Eu creio no Espírito, verdade
e amor/ que o Cristo mandou
sobre nós. Amém!/ Amém! Aleluia! O Espírito Santo/ nos une
e conduz para sempre. Amém!
Oração dos fiéis
P. Perseverando na oração como
as primeiras comunidades, fiéis à
Palavra, seguindo o ensinamento
dos Apóstolos e praticando a artilha fraterna, elevemos ao Pai nossas preces comunitárias.
A. Senhor, atendei-nos pela vitória de Cristo.
L. 1. Para que a Igreja seja presença e anunciadora da misericórdia,
fonte de relações sociais pacíficas
e para a superação da violência,
nós vos pedimos:
2. Para sermos fiéis aos ensinamentos da Igreja, na celebração litúrgica, na solidariedade, à luz da
vossa Palavra, nós vos pedimos:
3. Para sermos misericordiosos
com todos como Vós sois misericordioso conosco, nós vos pedimos:
4. Para que acompanheis com a luz
do vosso Espírito os nossos bispos
em sua assembleia anual a partir
de quarta-feira, nós vos pedimos:
5. Para que os leigos e leigas, por
sua ação a partir de sua fé, ajudem

a tornar a sociedade justa e solidária, nós vos pedimos:
6. Para que nossas comunidades,
praticando a partilha fraterna, garantam o mínimo necessário para
a vida digna de todos, nós vos pedimos:
7. ....
P. Concedei-nos, ó Deus, o dom da
paz e da reconciliação que vosso
Filho Ressuscitado transmitiu aos
discípulos, para vivermos relações misericordiosas com todos.
Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e preparação
das oferendas
Anim.: No rito de oferta, apresentamos a Deus todos os gestos de
partilha fraterna de nossa comunidade.
A. (Nº 202) 1. Neste altar da esperança, ofertamos nossa vida./:
Vida que é dom e serviço, vida
de amor, doação.:/
Ref. Aceitai, ó Senhor, estes dons.
No altar, vinho e pão./ Nós queremos viver como irmãos/ pra
formar um só coração!
2. Tanto pão mal repartido, tantas bocas tão famintas./: Ah!
Tão urgente é a partilha, indispensável pra vida.:/
P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas
mãos este sacrifício para glória
do seu nome, para nosso bem e
de toda a santa Igreja.
P. Acolhei, ó Deus, as oferendas do
vosso povo, para que, renovados
pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Oração Eucarística V
(Missal, p. 496)
Prefácio da Páscoa I
(Missal, p. 421)
P. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre e em todo o lugar,
mas, sobretudo, neste dia em que
Cristo, nossa Páscoa, foi imolado.
Ele é o verdadeiro Cordeiro, que
tira o pecado do mundo. Morren-

do, destruiu a morte e, ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando
de alegria pascal, nós nos unimos
aos anjos e a todos os santos, para
celebrar a vossa glória, cantando a
uma só voz:
A. (Nº 243 - solo e repetição) Santo, santo, santo é o Senhor!/ Ó
Deus do universo, Deus nosso
criador!/ No céu, na terra brilha o esplendor/ de tua imensa
glória, ó Deus, nosso Senhor!/
Bendito seja aquele que vem, /
aquele que vem vindo em nome
do Senhor!/ Hosana, hosana,
hosana, ó salvador!/ Ó vem nos
perdoar no teu imenso amor!/ Ó
vem nos consolar no teu imenso
amor!
P. Senhor, vós que sempre quisestes
ficar muito perto de nós, vivendo
conosco no Cristo, falando conosco por ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas
ofertas se mudem no Corpo + e
no Sangue de nosso Senhor Jesus
Cristo.
A. Mandai vosso Espírito Santo!
P. Na noite em que ia ser entregue,
ceando com seus apóstolos, Jesus,
tendo o pão em suas mãos, olhou
para o céu e deu graças, partiu o
pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E
COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
Do mesmo modo, no fim da ceia,
tomou o cálice em suas mãos, deu
graças novamente e o entregou
a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE
É O CÁLICE 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.
Tudo isto é mistério da fé!
A. Toda vez que se come deste
Pão, toda vez que se bebe deste
Vinho, se recorda a paixão de
Jesus Cristo e se fica esperando
sua volta.
P. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso
Senhor, sua ressurreição e ascen-

são; nós queremos a vós oferecer
este Pão que alimenta e que dá
vida, este Vinho que nos salva e
dá coragem.
A. Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
P. E quando recebermos Pão e Vinho, o Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só
corpo, pra sermos um só povo em
seu amor.
A. O Espírito nos una num só
corpo!
P. Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo
ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na
vossa paz.
A. Caminhamos na estrada de
Jesus!
P. Dai ao santo Padre, o Papa N.,
ser bem firme na Fé, na Caridade,
e a N., que é Bispo desta Igreja,
muita luz pra guiar o seu rebanho.
A. Caminhamos na estrada de
Jesus!
P. Esperamos entrar na vida eterna
com a Virgem, Mãe de Deus e da
Igreja, São José, seu esposo, os
apóstolos e todos os santos, que
na vida souberam amar Cristo e
seus irmãos.
A. Esperamos entrar na vida
eterna!
P. A todos que chamastes pra outra
vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo
vossos braços, acolhei-os. Que vivam para sempre bem felizes no
reino que pra todos preparastes.
A. A todos dai a luz que não se
apaga!
P. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos
juntos o vosso reino que também
é nosso.
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.
A. Amém.
Rito de Comunhão
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr.do Pão)
Comunhão
Anim.: Como foi a procura de

Tomé para ajudá-lo a crer na sua
Ressurreição, Cristo se dá a nós
na comunhão do altar para testemunharmos sua presença no mundo.
A. (Canto Lit. 2016/3) 1. Eis que
venho com amor e alegria!/ Vem
provar misericórdia e perdão/
nesta fonte de esperança que
sacia,/ te anima e te sustenta na
missão.
Ref. Perdoa e serás sempre perdoado./ Acolhe! Pois o amor te
faz feliz./ Um povo que é mais
dor do que pecado/ precisa mais
de mãe que de juiz.
2. Deus, o Pai, me escolheu e me
ungiu,/ para a todos Boa-Nova
anunciar./ Para salvar quem o
pecado destruiu;/ seu amor-misericórdia proclamar.
3. Sou Pastor quando a ovelha
se desvia;/ Sou a Porta sempre
aberta a quem bater./ Do meu
Pai eu sou a mão que acaricia;/
a ternura e o amor a quem vier.
4. Se te afastas do amor, do meu
caminho,/ se te perdes por atalhos a vagar,/ nos meus braços,
o perdão e o meu carinho./ Minha mesa é tua mesa. Vem cear!
P. OREMOS! Concedei, ó Deus
onipotente, que conservemos em
nossa vida o sacramento pascal
que recebemos. Por Cristo, nosso
Senhor.
A. Amém.
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Em suas Diretrizes gerais
da Ação Evangelizadora, a Igreja
no Brasil propõe que a Paróquia
seja comunidade de comunidades.
Procuremos tornar a nossa comunidade semelhante à dos primeiros cristãos.
A. (Nº 42) Ref. /: E todos repartiam o pão / e não havia necessitados entre eles!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O Senhor esteja convosco.
A. 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.
A. Amém.
P. Aquele que, por sua morte, vos
deu a eterna liberdade, vos conceda, por sua graça, a herança eterna.
A. Amém.
P. E, vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para
o qual, pela fé, ressuscitastes no
batismo.
A. Amém.
P. Abençoe-vos o Deus todo-poderoso e fonte de vida, Pai e Filho e
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado; ide em paz e o
Senhor vos acompanhe, aleluia,
aleluia.
A. Graças a Deus, aleluia, aleluia.
Oração para o Ano Nacional do
Laicato
- Ó Trindade Santa,/ Amor pleno e eterno,/ que estabelecestes
a Igreja/ como vossa “imagem
terrena”: Nós vos agradecemos /
pelos dons, carismas, /vocações,
ministérios e serviços / que todos os membros de vosso povo
realizam /como “Igreja em saída”,/ para o bem comum, /a missão evangelizadora/ e a transformação social,/ no caminho de
vosso Reino. Nós vos louvamos/
pela presença e organização dos
cristãos leigos e leigas no Brasil/
sujeitos eclesiais, testemunhas
de fé,/ santidade e ação transformadora.
Nós vos pedimos que todos os batizados/ atuem como sal da terra
e luz do mundo:/ na família, no
trabalho,/ na política e na economia,/ nas ciências e nas artes, /na
educação, na cultura e nos meios
de comunicação;/ na cidade, no
campo e em todo o planeta,/ nossa “casa comum”.
Nós vos rogamos que todos contribuam/ para que os cristãos
leigos e leigas/ compreendam
sua vocação e identidade,/ espiritualidade e missão,/ e atuem de
forma organizada na Igreja e na

sociedade/ à luz da evangélica
opção preferencial pelos pobres.
Isto vos suplicamos/ pela intercessão da Sagrada Família,/ Jesus, Maria e José,/ modelos para
todos os cristãos. Amém.
Lembretes:
- Segunda-feira, reunião da comissão diocesana de liturgia.
- Terça-feira, 19h15, início do
curso de formação para agentes
da pastoral da consolação e da
esperança, no Centro Diocesano.
- Quarta-feira, das 08h30 às 16h,
no Centro Diocesano, reunião
dos coordenadores paroquiais
e oficina de formação contínua
integrada da pastoral da criança.
- De quarta-feira até o dia 20, 56ª
Assembleia Geral da CNBB, em
Aparecida, SP.
- Quinta-feira, 08h30, reunião
da Área Pastoral de Erexim, no
Centro Catequético da Salette,
Três Vendas.
- Sábado, das 09h às 15h30, 1º
Encontro Vocacional, no Seminário de Fátima.
- Domingo, 13h30, encontro de
formação para os religiosos do
Núcleo dos Religiosos da Diocese de Erexim, no Colégio
Franciscano São José, sobre o
protagonismo dos leigos na Igreja, com assessoria da Comissão
Diocesana de Leigos e Pe. Maicon Malacarne.
Leituras da semana:
Dia 09/04, 2ªf, Anunciação do Senhor: Is 7,10-14.8,10; Sl 39(40);
Hb 10,4-10; Lc 1,26-38; Dia
14/04, 3ªf, At 4,32-37; Sl 92
(93); Jo 3,7b-15; Dia 11/04, 4ªf,
Sto. Estanislau: At 5,17-26; Sl
33 (34); Jo 3,16-21; Dia 12/04,
5ªf, At 5,27-33; Sl 33 (34); Jo
3,31-36; Dia 13/04, 6ªf, At 5,3442; Sl 26 (27); Jo 6,1-15; Dia
14/04, sáb., At 6,1-7; Sl 32 (33);
Jo 6,16-21; Dia 15/04, dom.-3º
de Páscoa, At 3,13-15.17-19; Sl
4 (5); 1Jo 2,1-5a; Lc 24,35-48
(Aparição em Jerusalém).
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Comunidade em Oração
Liturgia para o 3º Domingo da Páscoa – 15.04.2018

- Cristo, o justo condenado à morte, mas ressuscitado, presente entre nós.
- Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino”
Cor litúrgica: BRANCO

Ano 40 - Nº 2333

1. RITOS
INICIAIS
A. (Nº 458)
/:Aleluia, alegria,
minha
gente! Aleluia,
aleluia!:/
1. O Senhor
ressuscitou,
minha gente, ele está vivo em
nosso meio, aleluia!
Anim.: Em qualquer circunstância
de nossa vida, especialmente nas
provações e dificuldades, a luz de
Cristo Ressuscitado nos fortalece e renova nossa esperança. Em
cada celebração litúrgica Ele confirma nossa fé, para testemunhá-lo
na prática do amor.
A. (459) S. Alegrai-vos sempre no
Senhor!/ A. Aleluia, o Senhor
ressuscitou!
1. Pois aquele que foi posto num
madeiro,/ exaltado aos nossos
olhos hoje está./ Maravilha fez o
Pai no amado Filho,/ maravilha
do amor de nosso Deus.
2. Convertei-vos e vivei vosso batismo,/ renovai a vossa fé e o vosso amor./ Pois sois filhos do amor
do mesmo Deus./ Sois irmãos de
Jesus Cristo, o salvador.
3. Deus mostrou-nos sua face poderosa,/seu poder reside no seu
grande amor./ Em Jesus nos deu
perdão, misericórdia,/ deu-nos
nova vida, deu-nos seu vigor.
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a alegria e a paz do Cristo
Ressuscitado, o amor do Pai e a
consolação do Espírito Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
vida na liturgia
P. (... até sexta-feira, 56ª AG da
CNBB / início do curso sobre pas-
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toral da consolação e da esperança, terça-feira.../ encontro de formação dos religiosos/as da Diocese, neste domingo, em Erexim...)

P. (apontando para o Círio Pascal).
O Círio pascal aceso em nossa
celebração recorda a luz de Cristo Ressuscitado em todos os momentos de nossa vida. Bendigamos a Deus que nos ilumina nos
momentos de escuridão, tristeza e
dificuldades em nossa peregrinação.
A. (Canto Lit. 2014/19) (Nº 453)
Ref. /:Ó morte onde está tua vitória?/ Cristo ressurgiu, honra e
glória!:/
Ato penitencial
P. As contínuas denúncias de corrupção e falta de transparência
em muitos setores da vida devem
ajudar-nos a tomar consciência da
necessidade de coerência e sinceridade no que dizemos e fazemos.
Peçamos perdão por aquilo que
em nossa vida não está de acordo
com a fé que professamos.
L. Senhor, vítima de expiação pelos
nossos pecados, tende piedade de
nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que esclareceis nossa
mente e nosso coração com vossa
Palavra para termos fé firme, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos chamais a sermos testemunhas de vossa ressurreição, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus de ternura e bondade...
A. Amém.
Glória
A. (Nº 95) 1. Glória a Deus Trindade que primeiro nos amou;/
Deus comunidade que em Jesus
se revelou.

Ref. Viver e conviver em comunhão. /:Glória, glória, aleluia!
Eis a nossa vocação.:/
2. Glória ao Filho amado que do
Pai vem anunciar/ grande boa
nova para os homens libertar.
3. Glória ao Santo Espírito que o
mundo renovou./ Vem e ensina
a todos o que o Filho nos falou.
P. OREMOS.

Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação
espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a
condição de filhos de Deus,
espere com plena confiança o
dia da ressurreição. PNSrJC.
A. Amém.

2. PROCLAMAÇÃO
DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 3º D. de
Páscoa, B, Paulinas-Paulus, p.
512-515)
Anim.: Pela Palavra de Deus, compreendemos o plano divino de
nossa salvação.
1ª Leitura: At 3,13-15.17-19
L. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, Pedro se dirigiu
ao povo, dizendo: “O Deus de
Abraão, de Isaac, de Jacó, o
Deus de nossos antepassados
glorificou o seu servo Jesus. Vós
o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido
a soltá-lo. Vós rejeitastes o Santo
e o Justo, e pedistes a libertação
para um assassino. Vós matastes
o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós
somos testemunhas. E agora,
meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como
vossos chefes. Deus, porém,
cumpriu desse modo o que havia
anunciado pela boca de todos os
profetas: que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos,

portanto, e convertei-vos, para
que vossos pecados sejam perdoados”. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo 4
S. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face!
A. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face!
S. 1. - Quando eu chamo, respondei-me,* ó meu Deus, minha justiça! - Vós que soubestes aliviar-me* nos momentos de aflição, atendei-me por piedade* e escutai
minha oração!
2. - Compreendei que nosso Deus*
faz maravilhas por seu servo, - e
que o Senhor me ouvirá* quando
lhe faço a minha prece!
3. - Muitos há que se perguntam:*
“Quem nos dá felicidade?” - Sobre nós fazei brilhar* o esplendor
de vossa face!
4. - Eu tranquilo vou deitar-me* e
na paz logo adormeço, - pois só
vós, ó Senhor Deus,* dais segurança à minha vida!
2ª Leitura: 1Jo 2,1-5a
L. Leitura da Primeira Carta de
São João.
Meus filhinhos, escrevo isto para
que não pequeis. No entanto, se
alguém pecar, temos junto do
Pai um Defensor: Jesus Cristo,
o Justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não
só pelos nossos, mas também
pelos pecados do mundo inteiro.
Para saber que o conhecemos,
vejamos se guardamos os seus
mandamentos. Quem diz: “Eu
conheço a Deus”, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele.
Naquele, porém, que guarda a
sua palavra, o amor de Deus é
plenamente realizado”. - Palavra
do Senhor.
A. Graças a Deus.
A. Aleluia, aleluia, aleluia!
S. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder, quando nos falardes.
A. Aleluia...

Evangelho: Lc 24,35-48
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo, escrito por Lucas.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham
reconhecido Jesus ao partir o
pão. Ainda estavam falando,
quando o próprio Jesus apareceu
no meio deles e lhes disse: “A
paz esteja convosco!” Eles ficaram assustados e cheios de medo,
pensando que estavam vendo um
fantasma. Mas Jesus disse: “Por
que estais preocupados, e por
que tendes dúvidas no coração?
Vede minhas mãos e meus pés:
sou eu mesmo! Tocai em mim e
vede! Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estais vendo
que eu tenho”. E dizendo isso,
Jesus mostrou-lhes as mãos e os
pés. Mas eles ainda não podiam
acreditar, porque estavam muito
alegres e surpresos. Então Jesus
disse: “Tendes aqui alguma coisa para comer?” Deram-lhe um
pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois
disse-lhes: “São estas as coisas
que vos falei quando ainda estava convosco: era preciso que se
cumprisse tudo o que está escrito
sobre mim na Lei de Moisés, nos
Profetas e nos Salmos”. Então
Jesus abriu a inteligência dos
discípulos para entenderem as
Escrituras, e lhes disse: “Assim
está escrito: ‘O Cristo sofrerá e
ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão
dos pecados a todas as nações,
começando por Jerusalém’. Vós
sereis testemunhas de tudo isso”.
- Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia - Profissão da fé
Oração dos fiéis
P. Conscientes de nossas necessidades e sensíveis às de nossos
irmãos e irmãs, invoquemos o
auxílio divino por meio de nossas
preces comunitárias.

A. Escutai-nos, Senhor, pela glória de Cristo!
L. 1. Para que a Igreja, proclamando o Evangelho, ajude as pessoas
a superarem suas dores e angústias, nós vos pedimos:
2. Para que a assembleia dos bispos, até sexta-feira, os fortaleça
na comunhão e na missão junto
ao povo, especialmente neste Ano
Nacional do Laicato, nós vos pedimos:
4. Para que o testemunho dos religiosos de nossa Diocese, que realizam seu encontro de formação
neste domingo, motive muitos jovens para a Vida Consagrada, nós
vos pedimos:
5. Para que o processo de iniciação
à vida cristã nos ajude a viver as
exigências concretas da fé na família e na sociedade, nós vos pedimos:
6. ...
P. Que a vossa Palavra, ó Deus,
nos indique sempre o caminho a
seguir e a vossa graça nos sustente no esforço de percorrê-lo. Por
Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e preparação
das oferendas
Anim. Como os apóstolos ofereceram peixe assado a Cristo Ressuscitado quando estavam reunidos,
apresentemos a Deus os dons de
nossa vida.
A.(Nº 456)Estr.: Eu creio num
mundo novo, pois Cristo ...! Eu
vejo sua luz no povo, por isso
alegre sou.
1. Na mesa do pão e vinho,/ ao
lado do meu irmão,/ porque não
estou sozinho,/ eu vejo RESSURREIÇÃO.
3. Nos homens que estão unidos
/ com outros partindo o pão,/
nos fracos fortalecidos,/ eu vejo
RESSURREIÇÃO.
4. Na mão que foi estendida no
dom da libertação,/ nascendo uma
nova vida, eu vejo ressurreição.
P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas
mãos este sacrifício para glória
do seu nome, para nosso bem e
de toda a santa Igreja.

P. Acolhei, ó Deus, as oferendas
da vossa Igreja em festa. Vós que
sois a causa de tão grande júbilo,
concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Oração Eucarística III
(Missal, p. 482)
Prefácio da Páscoa II
(Missal, p. 422)
P. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre e em todo lugar,
mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa,
foi imolado. Por Ele, os filhos da
luz nascem para a vida eterna; e
as portas do Reino dos céus se
abrem para os fiéis redimidos.
Nossa morte foi redimida pela sua
e na sua ressurreição ressurgiu a
vida para todos. Transbordando
de alegria pascal, nós nos unimos
aos anjos e a todos os santos, para
celebrar vossa glória, cantando a
uma só voz:
A. (Nº 246) Ref. O Senhor é Santo! O Senhor é Santo! O Senhor
é Santo!
1. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, / que o seu reino de amor se estenda sobre a
terra.
2. Bendito o que vem em nome do
Senhor./ Bendito o que vem em
nome do Senhor. /Hosana! Hosana! Hosana!
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.
A. 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.

A. 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 novamente, e o deu
a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É
O CÁLICE 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.
P. Eis o mistério da fé!
A. Todas as vezes que comemos
deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa
morte, enquanto esperamos a
vossa vinda!
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.
A. 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 Sangue do vosso
Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo
um só corpo e um só espírito.
A. 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.
A. 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 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.
A. 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 vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
A. 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.
A. 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.
A. Amém.
Rito de Comunhão
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr.do Pão)
Comunhão
Anim.: Cristo Ressuscitado nos
alimenta com seu Corpo e Sangue
para sermos praticantes e testemunhas corajosas de sua Palavra.
A. (Nº 454) Ref. Cristo hoje ressuscita, vem trazer-nos nova
vida./ Cristo hoje ressuscita,
traz a paz, traz alegria.
1. Cristo hoje ressuscita onde
reina o amor,/ onde o mundo vê
irmãos que se amam no Senhor.
2. Cristo hoje ressuscita onde reina a esperança,/ onde o pobre e
o aflito ganham nova confiança.
3. Cristo hoje ressuscita onde reina nova luz,/ onde o povo é instruído no Evangelho de Jesus.

4. Cristo hoje ressuscita onde impera a justiça,/ onde todos têm
direito e valor reconhecido.
5. Cristo hoje ressuscita onde
vence a sua paz,/ onde todos são
irmãos e o mundo é um grande
lar.
P. OREMOS

Ó Deus, olhai com bondade
o vosso povo e concedei aos
que renovastes pelos vossos
sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição eterna. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.

4. RITOS FINAIS
Avisos / compromisso
Anim. Cristo quis precisar de um
pedaço de peixe dos apóstolos
para ajudá-los a crer na sua Ressureição. Hoje, muitos precisam
de nosso testemunho para chegar
à fé ou para confirmá-la.
A. (Canto Lit. 2018/26) Vós sois
o sal da terra, vós sois a luz do
mundo,/ levai aos povos todos o
amor, meu dom fecundo!/ Teu
Reino, ó Jesus Cristo, queremos
propagar,/ seguindo o teu exemplo, o mundo transformar!
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos inspire gestos de amor
fraterno e mantenha vosso ardor
missionário, a fim de que as alegrias da Páscoa cheguem a todas
as pessoas. E que vos abençoe o
mesmo Deus onipotente e compassivo, Pai e Filho e Espírito
Santo.
A. Amém.
P. Levai a todos a alegria do Senhor
Ressuscitado; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.

- Lembretes:
- Até sexta-feira, Assembleia da
CNBB, Aparecida, SP.
- Próximo domingo, 4º de Páscoa, 55º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Na mensagem para ele, Papa Francisco
convida a “Escutar, discernir,
viver o chamado do Senhor”. –
Festa em comemoração aos 73
anos da comunidade São João
Batista, Quatro Irmãos, Paróquia de Paulo Bento.

Leituras da semana:
Dia, 16/04, 2ªf: At 6,8-15; Sl
118(119,23-30); Jo 6,22-29;
Dia, 17/04, 3ªf: At 7,51-8,1a;
Sl (30)31; Jo 6,30-35; Dia,
18/04, 4ªf: At 8,1b-8; Sl (65)66;
Jo 6,35-40; Dia, 19/04, 5ªf: At
8,26-40; Sl (65)66; Jo 6,4451; Dia, 20/04, 6ªf: At 9,1-20;
Sl (116)117; Jo 6,52-59; Dia,
21/04, sáb., Sto. Anselmo: At
9,31-42; Sl 115(116); Jo 6,6069; Dia, 22/04, dom. 4º de
Páscoa, Dia 55º mundial de
oração pelas vocações: At 4,812; Sl (117)118; 1Jo 3,1-2; Jo
10,11-18 (O Bom Pastor).
Dízimo e coleta na celebração
litúrgica
A Igreja convida a todos a serem
dizimistas. Os jovens também
são chamados a fazer sua doação. Mas muitos se perguntam a
respeito do dízimo e da coleta no
momento da apresentação das
ofertas na Missa.
O dízimo é uma contribuição
comprometida com sua comunidade que precisa ser feita periodicamente, normalmente, uma
vez ao mês, conforme as condições de cada fiel. É um exercício
de doação e partilha pela qual
o cristão se mostra disponível a
cuidar das dimensões religiosa,
social e missionária. Cada um é
convidado a dar a partir de 1%
do que recebe mensalmente.
Já a oferta é algo que se dá além
do dízimo, que se pode fazer em
qualquer igreja, sem necessariamente ter uma periodicidade.
Além da contribuição financeira,
ela também pode ser feita por
meio de doação de alimentos,
materiais, roupas, entre outras
coisas. É uma doação a mais que
pode ser feita espontaneamente
para auxiliar determinada igreja
ou os irmãos mais necessitados
que frequentam a comunidade.
Mas por que a coleta é feita durante a Missa?
O ofertório é o momento propício
em que os fiéis podem demons-

trar sua participação e seu comprometimento, pois apresentam
os frutos de seu trabalho. Antigamente, o próprio povo levava
o pão o vinho e outros donativos
de suas casas. Hoje, uma das maneiras de apresentar os frutos de
nosso trabalho é essa oferta em
dinheiro. Desta maneira, temos
a oportunidade de unir nossa
oferta, nosso sacrifício à oferta
e sacrifício de Jesus que nos dá
seu corpo e sangue. (Fonte: A12.
com – Santuário de Aparecida).
Ano Nacional do Laicato - 2017
Objetivo Geral: COMO IGREJA,
POVO DE DEUS: - Celebrar
a presença e a organização dos
cristãos leigos e leigas no Brasil;
- Aprofundar a sua identidade,
vocação, espiritualidade e missão; Testemunhar Jesus Cristo e
seu Reino na sociedade.
Objetivos específicos: - Comemorar os 30 anos da Assembleia
Ordinária do Sínodo dos Bispos
sobre os Leigos (1987) e os 30
anos da Exortação Christifideles
Laici, de São João Paulo II, sobre
a vocação e missão dos leigos na
Igreja e no mundo (1988); - Dinamizar o estudo e a prática do
documento 105 da CNBB: Cristãos leigos e leigas na Igreja e na
sociedade e demais documentos
do Magistério sobre o laicato, em
especial do Papa Francisco; - Estimular a presença e a atuação dos
cristãos leigos e leigas, “verdadeiros sujeitos eclesiais” (DAp, n.
497a), como “sal, luz e fermento
na Igreja e na Sociedade.
Acesse o site
da Diocese de Erexim:

www.diocesedeerexim.org.br
notícias diversas, textos, documentos, este folheto dominical, o
caderno das celebrações mensais
da Palavra de Deus, o jornal Comunicação Diocesana, fotos...
Visite a Livraria Diocesana,
Av. Sete de Setembro, 1251
Bíblias, livros, cartões,
imagens, terços...
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Comunidade em Oração
Liturgia para o 4º Domingo da Páscoa – 22.04.2018

- Em Cristo, Bom Pastor, vocacionados ao serviço do pastoreio
- 55ª Jornada Mundial de orações pelas vocações sacerdotais e religiosas.
Cor litúrgica: BRANCO
Ano 40 - Nº 2334 Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS
Nacional do Laicato / jornada das P. OREMOS.
RITOS
pastorais da saúde, terça-feira, no Deus eterno e todo-poderoso,
INICIAIS
Seminário ...)
A.
(Canto
conduzi-nos à comunhão das
Lit. 2008/22) P. (Apontando ao Círio Pascal):
alegrias celestes, para que o
Bendigamos a Deus que, em seu
/:O Senhor é
rebanho possa atingir, apesar
Filho Jesus Cristo, nos garante os
meu Pastor,
de sua fraqueza, a fortaleza do
cuidados do Bom Pastor e a luz
meu Pastor,
Pastor. PNSrJC.
radiante de sua Ressurreição glo- A. Amém.
meu Pastor!
riosa, simbolizada no Círio pascal.
O Senhor é meu Pastor, meu
A. (Ref. nº 452) Cristo venceu, alePastor é o Senhor!:/
2. PROCLAMAÇÃO
luia!
Ressuscitou,
aleluia!/
O
Pai
Anim.: Todos precisamos cuidar
DA PALAVRA
lhe deu glória e poder eis nosso (Lecionário Dominical, 4º D. Pásbem de nossa vida e cuidar dos oucanto: Aleluia!
tros, especialmente das crianças,
coa, B, Paulinas-Paulus, p. 516doentes e idosos. Cristo, como
518)
Ato penitencial
bom pastor, assegurou cuidar de
Anim. O discípulo missionário de
cada um e de cada uma de seus P. Cristo tem conosco cuidados de
Cristo Bom Pastor, escuta sua voz
pastor. Ele nos conduz pelo camidiscípulos, garantindo vida plena
e O segue com fidelidade.
nho da vida plena e nos oferece a 1ª Leitura: At 4,8-12
para todos. Por Ele também uma
água da vida. Porque nem sempre L. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
multidão deu sua vida.
O seguimos e não participamos Naqueles dias, Pedro, cheio do EsA. (Nº 483) Ref. Eis-me aqui, Seativamente de seu rebanho, a conhor! Eis-me aqui, Senhor,/ pra
pírito Santo, disse: “Chefes do
munidade dos irmãos, peçamos o
fazer tua vontade, pra viver do
povo e anciãos: hoje estamos senperdão de Deus.
teu amor,/ pra fazer tua vontade,
do interrogados por termos feito
pra viver do teu amor,/ eis-me L. Senhor, Bom Pastor, que por nós
o bem a um enfermo e pelo modo
dais a vossa vida, tende piedade de
aqui, Senhor!
como foi curado. Ficai, pois, sanós.
1. O Senhor é o pastor que me
bendo todos vós e todo o povo de
A.
Senhor,
tende
piedade
de
nós.
conduz,/ por caminho nunca
Israel: é pelo nome de Jesus CrisL. Cristo, Bom Pastor, fonte de salvisto, me enviou./ Sou chamado
to, de Nazaré, – aquele que vós
vação para todos, tende piedade de
a ser fermento, sal e luz./ E, por
crucificastes e que Deus ressuscinós.
isso, respondi: aqui estou!
tou. dos mortos – que este homem
A. Cristo, tende piedade de nós.
3. Ponho a minha confiança no
está curado, diante de vós. Jesus
L. Senhor, Bom Pastor, que desejais
Senhor./ Da esperança, sou chaé a pedra, que vós, os construtoa unidade de todos num só rebamado a ser sinal./ Seu ouvido se
res, desprezastes, e que se tornou
nho, tende piedade de nós.
inclinou ao meu clamor/ E, por
a pedra angular. Em nenhum ouA. Senhor, tende piedade de nós.
isso, respondi: aqui estou!
tro há salvação, pois não existe
P. Deus onipotente e bondoso...
P. Em nome do Pai e do Filho e do
debaixo do céu outro nome dado
A. Amém.
Espírito Santo.
aos homens, pelo qual possamos
A. Amém.
ser salvos”. - Palavra do Senhor.
Glória
P. Que a bondade, a graça e a paz (Nº 94) 1. Glória a Deus, que por A. Graças a Deus.
de nosso Senhor Jesus Cristo, Bom
amor à sua imagem nos criou./
Pastor que dá sua vida pela salvaSalmo 117(118)
Glória ao Pai, eternamente, que
ção de todos, estejam convosco.
S.
A
pedra
que os pedreiros rejeitaà vida nos chamou.
A. Bendito seja Deus que nos reu- Ref. /:Aleluia, aleluia, aleluia, glóram, tornou-se agora a pedra anguniu no amor de Cristo.
lar.
ria a Deus!:/
A.
A pedra que os pedreiros rejei2. Glória a Cristo, imagem viva, luz
A vida na liturgia
taram,
tornou-se agora a pedra
de nosso coração./ Sua vida nos reP. ( ... Dia do Bom Pastor, louvor
angular.
vela verdadeira vocação.
a Deus por quem exerce serviços 3. Ao Espírito, que anima nosso ser S.1. - Dai graças ao Senhor, porpastorais / 55º Dia Mundial de
que ele é bom!* “Eterna é a sua
e nosso agir,/ seja dada toda a glóOração pelas Vocações, no Ano
misericórdia!” - É melhor buscar
ria pela paz que faz sentir.

refúgio no Senhor,* do que pôr no
ser humano a esperança; - é melhor buscar refúgio no Senhor,* do
que contar com os poderosos deste
mundo!”
2. - Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes* e vos tornastes
para mim o Salvador! - “A pedra que os pedreiros rejeitaram,*
tornou-se agora a pedra angular.
- Pelo Senhor é que foi feito tudo
isso:* Que maravilhas ele fez a
nossos olhos!
3. - Bendito seja, em nome do Senhor,* aquele que em seus átrios
vai entrando! - Vós sois meu Deus,
eu vos bendigo e agradeço!* Vós
sois meu Deus, eu vos exalto com
louvores! - Dai graças ao Senhor,
porque ele é bom!* “Eterna é a sua
misericórdia!”
2ª Leitura: 1Jo 3,1-2
L. Leitura da Primeira Carta de
São João.
Caríssimos: Vede que grande presente de amor o Pai nos deu: de
sermos chamados filhos de Deus!
E nós o somos! Se o mundo não
nos conhece, é porque não conheceu o Pai.
Caríssimos, desde já somos filhos
de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos! Sabemos
que, quando Jesus se manifestar,
seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é.
- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
A. Aleluia, aleluia, aleluia!
S. Eu sou o Bom Pastor, diz o Senhor; eu conheço minhas ovelhas e
elas conhecem a mim.
Evangelho: Jo 10,11-18
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo, escrito por João.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Naquele tempo, disse Jesus: “Eu
sou o bom pastor. O bom pastor da
a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é
dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge,
e o lobo as ataca e dispersa. Pois
ele é apenas um mercenário e não

se importa com as ovelhas. Eu sou
o bom pastor. Conheço as minhas
ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu
conheço o Pai. Eu dou minha vida
pelas ovelhas. Tenho ainda outras
ovelhas que não são deste redil:
também a elas devo conduzir; elas
escutarão a minha voz, e haverá
um só rebanho e um só pastor. É
por isso que o Pai me ama, porque
dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira
a minha vida, eu a dou por mim
mesmo; tenho poder de entregá-la
e tenho poder de recebê-la novamente; essa é a ordem que recebi
do meu Pai”. - Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Homilia
Profissão da fé
P. Creio em Deus Pai, todo-poderoso,
A. criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.
P. Creio em um só Senhor, Jesus
Cristo,
A. Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos: Deus de Deus, luz da luz,
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai.
P. Por ele todas as coisas foram feitas,
A. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se
encarnou pelo Espírito Santo no
seio da Virgem Maria, e se fez
homem.
P. Também por nós foi crucificado
sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi
sepultado.
A. Ressuscitou ao terceiro dia,
conforme as Escrituras, e subiu
aos céus, onde está sentado à direita do Pai.
P. E de novo há de vir, em sua glória,
A. para julgar os vivos e os mortos; e o seu Reino não terá fim.
P. Creio no Espírito Santo,
A. Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho; e com o Pai
e o Filho é adorado e glorificado:
ele que falou pelos profetas.
P. Creio na Igreja,

A. una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para
a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e
a vida do mundo que há de vir.
Amém.
Oração dos fiéis
P. Rezando pelas vocações ao ministério ordenado e à vida consagrada, com todas as comunidades católicas do mundo, apresentemos a
Deus Pai nossas preces confiantes.
A. (nº 194) Ó Senhor, dono da
messe, escutai a nossa prece.
L. 1. Para que os bispos, presbíteros
e diáconos sirvam as comunidades
com zelo de bons pastores, nós vos
pedimos:
2. Para que leigos e leigas, sendo
sal, fermento e luz, participem
ativamente do pastoreio de Cristo
na Igreja e na sociedade, nós vos
pedimos:
3. Para que muitos jovens acolham
o chamado de Cristo para o ministério ordenado e para a vida consagrada, nós vos pedimos:
4. Para que os participantes da jornada das pastorais da saúde, terça-feira, e por todos os que estão
a serviço dos doentes para que os
cuidem com a solicitude de Cristo
Bom Pastor, nós vos pedimos:
5. ...
P. Neste Dia Mundial de Oração
pelas vocações, lembrando o projeto “Ação evangelizadora: cada
comunidade, nova vocação, rezemos: Senhor da messe e Pastor do
rebanho,
A. faze ressoar em nossos ouvidos
teu forte e suave convite: Vem e
segue-me. Que teu Espírito nos
dê sabedoria para ver o caminho
e generosidade para seguir tua
voz.
P. Desperta as nossas comunidades
para a missão.
A. Senhor, que o rebanho não se
perca por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos Bispos, Padres e Ministros.
P. Dá perseverança a nossos seminaristas.
A. Desperta o coração de nossos
jovens para o ministério pastoral
em tua Igreja. Senhor da Messe

e Pastor do Rebanho, chama-nos
para o serviço do teu povo. Maria, modelo dos servidores do
Evangelho, ajuda-nos a responder SIM. Amém.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e preparação
das oferendas
Anim. Com as oferendas do altar,
coloquemos a dedicação de todos
os que exercem serviços pastorais.
A. (Canto Lit. 2017 e 2008/7) 1.
Bendito és tu, ó Deus Criador,/
revestes o mundo da mais fina
flor;/ restauras o fraco que a ti
se confia/ e junto aos irmãos, em
paz, o envias.
Ref. /:Ó Deus de universo, és Pai e
Senhor,/ Por tua bondade, recebe o louvor!:/
2. Bendito és tu, ó Deus Criador,/
por quem aprendeu o gesto de
amor:/ colher a fartura e ter a
beleza/ de ser a partilha dos frutos da mesa.
3. Bendito és tu, ó Deus Criador,/ fecundas a terra com vida
e amor./ A quem aguardava um
canto de festa,/ A mesa promete
eterna seresta.
P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas mãos
este sacrifício para glória do seu
nome, para nosso bem e de toda
a santa Igreja.
P. Concedei, ó Deus, que sempre nos
alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna
alegria. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Oração Eucarística IV
(Missal, p. 488)
Pref. da Páscoa III
(Missal, p. 423)
Na verdade, é justo e necessário, é
nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas,
sobretudo neste tempo solene em
que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se
pela humanidade, e junto de vós é
nosso eterno intercessor. Imolado,
já não morre; e, morto, vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de

alegria pascal, nós vos aclamamos,
cantando (dizendo) a uma só voz...
A. (Nº 240) Ref. Santo, Santo, Santo é o Senhor!/ Todos nós sabemos e queremos proclamar.
1. Santo é o Senhor nas alturas. O
Senhor é Santo.
2. Santo é o Senhor de toda a terra. O Senhor é Santo.
P. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai santo, a sabedoria e o
amor com que fizestes todas as coisas: criastes o homem e a mulher
à vossa imagem e lhes confiastes
todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem
toda criatura. E quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder
da morte, mas a todos socorrestes
com bondade, para que, ao procurar-vos, vos pudessem encontrar.
A. Socorrei, com bondade, os que
vos buscam!
P. E, ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e
às mulheres e os instruístes pelos
profetas na esperança da salvação.
E de tal modo, Pai santo, amastes
o mundo que, chegada a plenitude
dos tempos, nos enviastes vosso
próprio Filho para ser o nosso Salvador.
A. Por amor nos enviastes vosso
Filho!
P. Verdadeiro homem, concebido do
Espírito Santo e nascido da Virgem
Maria, viveu em tudo a condição
humana, menos o pecado, anunciou aos pobres a salvação, aos
oprimidos, a liberdade, aos tristes,
a alegria. E para realizar o vosso
plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos,
venceu a morte e renovou a vida.
A. Jesus Cristo deu-nos vida por
sua morte!
P. E, a fim de não mais vivermos
para nós, mas para ele, que por nós
morreu e ressuscitou, enviou de
vós, ó Pai, o Espírito Santo, como
primeiro dom aos vossos fiéis para
santificar todas as coisas, levando
à plenitude a sua obra.
A. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito!
P. Por isso, nós vos pedimos que o
mesmo Espírito Santo santifique

estas oferendas, a fim de que se
tornem o Corpo e + o Sangue de
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor
nosso, para celebrarmos este grande mistério que ele nos deixou em
sinal da eterna aliança.
A. Santificai nossa oferenda pelo
Espírito!
P. Quando, pois, chegou a hora, em
que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
Enquanto ceavam, 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, ele tomou em
suas mãos o cálice com vinho,
deu graças novamente, e o deu a
seus discípulos, dizendo: TOMAI,
TODOS, E BEBEI: ESTE É O
CÁLICE 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!
A. Todas as vezes que comemos
deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa
morte, enquanto esperamos a
vossa vinda!
P. Celebrando, agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos, proclamamos a
sua ressurreição e ascensão à vossa direita, e, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o
seu Corpo e Sangue, sacrifício do
vosso agrado e salvação do mundo
inteiro.
A. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. Olhai, com bondade, o sacrifício
que destes à vossa Igreja e concedei aos que vamos participar do
mesmo pão e do mesmo cálice
que, reunidos pelo Espírito Santo
num só corpo, nos tornemos em
Cristo um sacrifício vivo para o
louvor da vossa glória.

A. Fazei de nós um sacrifício de
louvor!
P. E agora, ó Pai, lembrai-vos de
todos pelos quais vos oferecemos
este sacrifício: o vosso servo o
papa N., o nosso Bispo N., os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis
que, em torno deste altar, vos oferecem este sacrifício, o povo que
vos pertence e todos aqueles que
vos procuram de coração sincero.
A. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!
P. Lembrai-vos também dos que
morreram na paz do vosso Cristo
e de todos os mortos dos quais só
vós conhecestes a fé.
A. A todos saciai com vossa glória!
P. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade,
que, com a Virgem Maria, Mãe de
Deus, com São José, seu esposo,
com os Apóstolos e todos os Santos,
possamos alcançar a herança eterna
no vosso reino, onde, com todas as
criaturas, libertas da corrupção do
pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor nosso.
A. Concedei-nos o convívio dos
eleitos!
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.
A. Amém.
Rito de Comunhão
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr.do Pão)
Comunhão
Anim.: Dando seu Corpo em alimento, Cristo sustenta seu rebanho
e fortalece a união de todos n’Ele.
A. (Nº 458) /:Aleluia, alegria, minha gente! Aleluia, aleluia!:/
1. O Senhor ressuscitou, minha
gente, ele está vivo em nosso
meio, aleluia!
3. Ele falou: eu sou a vida, minha
gente, eu venci a morte, aleluia,
aleluia.
8. Ele falou: sou o caminho, minha
gente, a verdade e a vida, aleluia.
9. Ele falou: sou o pastor, minha
gente, quem me segue, anda seguro, aleluia.

10. Ele falou: sou a porta, minha
gente, quem entrar por mim,
terá a vida, aleluia.
11. Ele falou: sou a parreira, minha gente, quem fica em mim, dá
muito fruto, aleluia.
12. Ele falou: Se alguém me ama,
minha gente, minha palavra
guardará, aleluia.
13. Ele falou: dou-lhes um novo
mandamento: que vocês se
amem uns aos outros, aleluia.
14. Ele falou: estou convosco, minha gente, desde agora e para
sempre, aleluia.
P. OREMOS! Velai com solicitude,
ó Bom Pastor, sobre o vosso rebanho e concedei que vivam nos
prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho,
que vive e reina para sempre.
A. Amém.
4. RITOS FINAIS
(Avisos / compromisso)
Anim. Aos cuidados de Cristo Bom
Pastor, é necessário corresponder
com o seguimento dócil na comunidade de seus discípulos missionários.
A. (Nº 489) Ref. /:Vou te seguir, Jesus, vou te seguir, pois sem ti não
sei aonde ir.:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus faça frutificar em vós a sua
graça e vos disponha para o progresso espiritual, a fim de que, sustentados por Ele em vossas ações,
produzais muitos frutos de justiça
e de paz. E que vos abençoe Deus
rico em misericórdia: Pai e Filho e
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Levai a todos a alegria do Senhor
Ressuscitado; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Da mensagem do Papa Francisco para o 55º Dia Mundial de
Oração pelas Vocações
– “Escutar, discernir, viver o chamado do Senhor”.
“... a nossa vida e a nossa presença
no mundo são fruto duma vocação divina. Também nestes nossos agitados tempos, o mistério

da Encarnação lembra-nos que
Deus não cessa jamais de vir ao
nosso encontro: é Deus conosco, acompanha-nos ao longo das
estradas por vezes poeirentas da
nossa vida e, sabendo da nossa
pungente nostalgia de amor e felicidade, chama-nos à alegria. Na
diversidade e especificidade de
cada vocação, pessoal e eclesial,
trata-se de escutar, discernir e viver esta Palavra que nos chama
do Alto e, ao mesmo tempo que
nos permite pôr a render os nossos
talentos, faz de nós também instrumentos de salvação no mundo
e orienta-nos para a plenitude da
felicidade. Estes três aspetos – escuta, discernimento e vida – servem de moldura também ao início
da missão de Jesus: passados os
quarenta dias de oração e luta no
deserto, visita a sua sinagoga de
Nazaré e, aqui, põe-Se à escuta
da Palavra, discerne o conteúdo
da missão que o Pai Lhe confia e
anuncia que veio realizá-la ‘hoje’”
(cf. Lc 4, 16-21).
Lembretes:
- Terça-feira, Jornada das Pastorais
da Saúde no centro de Eventos do
Seminário de Fátima.
- Sexta-feira, 14h30, encontro de
oração do Apostolado da Oração das Paróquias de Erechim,
na igreja São Cristóvão; 19h30,
missa de ação de graças pelo centenário de Erechim, na Catedral
são José.
Leituras da semana:
Dia 23/4, 2ªf, Sto. Adalberto e S.
Jorge – onomástico do Papa: At
11,1-18; Sl 41 (42); Jo 10,1-10;
Dia 24/4, 3ªf: At 11,19-26; Sl
86 (87); Jo 10,22-30; Dia 25/4,
4ªf, S. Marcos: 1Pd 5,5b-14; Sl
88(89); Dia 26/4, 5ªf: At 13,1325; Sl 88(89,1-27); Jo 13,16-20;
Dia 27/4, 6ªf: At 13,26-33; Sl 2;
Jo 14,1-6; Dia 28/4, sáb., S. Pedro Chanel e S. Luís Maria Grignion de Montfort: At 13,44-52;
Sl 97(98); Jo 14,7-14; Dia 29/4,
dom., 5º de Páscoa: At 9,26-31
Sl 21(22) 1Jo 3,18-24 Jo 15,1-8
(videira e ramos).
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Comunidade em Oração
Liturgia para o 5º Domingo da Páscoa – 29.04.2018

- No Ressuscitado, videira verdadeira, frutos de justiça e fraternidade.
- Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino”
Cor litúrgica: BRANCO
Ano 40 - Nº 2335
Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim – RS
(Se for possível, algum
ramo de parreira e/ou cachos de uva)
1. RITOS
INICIAIS
A. (Nº 458)
/:Aleluia,
alegria, minha gente! Aleluia,
aleluia!:/
1. O Senhor ressuscitou, minha
gente, ele está vivo em nosso
meio, aleluia!
Anim.: Pelo Batismo, fazemos parte da comunidade de Cristo Bom
Pastor. N’Ele, Videira de quem
somos ramos, devemos dar abundantes frutos de vida nova. Permanecendo N’Ele, crescemos na
fé, fortalecemos a comunidade e
a ajudamos a não se fechar sobre
si mesma.
A. (Nº 455) 1. O Cristo está vivo!
Aleluia! Ele está entre nós! Aleluia!/ Bendito seu nome na terra
e no céu! Aleluia! Aleluia!
2. É nossa alegria! Aleluia! É nossa esperança! Aleluia!/ É nosso
caminho e também nosso pão!
Aleluia! Aleluia!
3. Na fé, na alegria! Aleluia! Louvor ao Senhor! Aleluia!/ Jesus
nos amou, Jesus nos salvou!
Aleluia! Aleluia!
4. O Cristo está vivo! Aleluia! Vamos, sim, proclamar! Aleluia!/
A boa notícia a toda nação! Aleluia! Aleluia!
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
A. Amém.
P. A graça de Deus Pai, o amor e a
paz de Cristo, que nos enriquece
com os dons do Espírito Santo,
estejam convosco.
A vida na liturgia
P. (... centenário do município de
Erexim, segunda-feira / dia do

trabalhador e da trabalhadora, terça-feira / início do mês de Maria,
também terça-feira ... )
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
P. Bendito sejais, ó Deus uno e trino, pela libertação que nos concedeis em vosso Filho Jesus Cristo,
crucificado e ressuscitado, cuja
luz brilha nas trevas mostrando-nos o caminho para vós, simbolizada na chama do Círio Pascal!
A. (Canto Lit. 2012/16; 2013/17)
Luz radiante, luz de alegria,
/:luz da glória, Cristo Jesus!:/

2. Senhor Jesus, unigênito do
Pai,/ nós vos damos graças por
terdes vindo ao mundo,/ feito
nosso irmão, sois o nosso redentor.
3. Senhor, Espírito Santo, Deus
de amor,/ nós vos adoramos e
vos glorificamos/ por nos conduzirdes por Cristo a nosso Pai.
P. OREMOS.

Ato penitencial
P. “O Senhor continua hoje a chamar para O seguir. Não temos
de esperar que sejamos perfeitos
para dar como resposta o nosso
generoso ‘eis-me aqui’, nem assustar-nos com as nossas limitações e pecados, mas acolher a voz
do Senhor com coração aberto.”
Nesta disposição, peçamos a Deus
perdão e a graça da fidelidade.
L. Senhor, que acolheis a todos na
comunidade cristã, tende piedade
de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós!
L. Cristo, que nos unis a vós como
ramos ao tronco, tende piedade de
nós.
A. Cristo, tende piedade de nós!
L. Senhor, que nos purificais com
vossa Palavra para produzirmos
sempre mais frutos de justiça, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós!
P. Deus rico em misericórdia...
A. Amém.

A. Amém.

Glória
A. (Nº 93) Ref. /:Glória a Deus na
imensidão/ e paz na terra ao homem, nosso irmão.:/
1. Senhor, Deus Pai, criador onipotente,/ nós vos louvamos e
vos bendizemos/ por nos terdes
dado o Cristo salvador.

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. PNSrJC.
2. PROCLAMAÇÃO
DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 5º. da
Páscoa, B, Paulinas-Paulus,
519-522)
Anim.: Como ramos da videira que
é Cristo, seus seguidores seguem
seus mandamentos e formam comunidades acolhedoras no amor.

1ª Leitura: At 9,26-31
L. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, Saulo chegou a
Jerusalém e procurava juntar-se
aos discípulos. Mas todos tinham
medo dele, pois não acreditavam
que ele fosse discípulo. Então
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. Daí em diante,
Saulo permaneceu com eles em
Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Falava
também e discutia com os judeus
de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando ficaram
sabendo disso, os irmãos leva-

ram Saulo para Cesareia, e daí o
mandaram para Tarso. A 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.
A. Graças a Deus.
Salmo 21(22)
S. Senhor, sois meu louvor em
meio à grande assembleia!
A. Senhor, sois meu louvor em
meio à grande assembleia!
S. 1. - Sois meu louvor em meio
à grande assembleia;* cumpro
meus votos ante aqueles que vos
temem! = Vossos pobres vão comer e saciar-se,+ e os que procuram o Senhor o louvarão:* “Seus
corações tenham a vida para sempre!”
2. - Lembrem-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. - Somente a ele adorarão
os poderosos,* e os que voltam
para o pó o louvarão.
3. - Para ele há de viver a minha
alma,* toda a minha descendência
há de servi-lo; - às futuras gerações anunciará* o poder e a justiça do Senhor; - ao povo novo que
há de vir, ela dirá:* “Eis a obra
que o Senhor realizou!”
2ª Leitura: 1Jo 3,18-24
L. Primeira Carta de São João
3,18-24.
- Filhinhos, não amemos só com
palavras e de boca, mas com
ações e de verdade! Aí está o critério para saber que somos da
verdade e para sossegar diante
dele o nosso coração, pois, se o
nosso coração nos acusa, Deus
é maior que o nosso coração e
conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos
acusa, temos confiança diante
de Deus. E qualquer coisa que
pedimos recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu
agrado. Este 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. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e
Deus permanece com ele. Que
Ele permanece conosco, sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu.
- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
A. (Lá) Aleluia, o Senhor nos vai
falar! Aleluia, com atenção vamos escutar. Aleluia, merece
louvor quem por nós tem tanto
amor.
L. Ficai em mim, e eu em vós hei
de ficar, diz o Senhor; quem em
mim permanece, esse dá muito
fruto.
A. Aleluia, o Senhor...
Evangelho: Jo 15,1-8
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo por João.
A. Glória a vós, Senhor!
P. Naquele tempo, Jesus disse a
seus discípulos: “Eu sou a videira
verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não
dá fruto, ele o corta; e todo ramo
que dá fruto, ele o limpa, para que
dê mais fruto ainda. Vós já estais
limpos por causa da palavra que
eu vos falei. Permanecei em mim
e eu permanecerei em vós. Como
o ramo não pode dar fruto por si
mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu 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. Quem não
permanecer em mim, será lançado
fora como um ramo e secará. Tais
ramos são recolhidos, lançados no
fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras
permanecerem em vós, pedi o que
quiserdes e vos será dado. Nisto
meu Pai é glorificado: que deis
muito fruto e vos torneis meus discípulos.” - Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé
A. (Nº 192) 1. Eu creio em Deus
Pai, poder e ternura/ que toda
criatura governa. Amém!/
Amém! Aleluia! Por Deus fomos
feitos/ à sua imagem, pra sempre. Amém.
2. Eu creio em Jesus, o Filho de
Deus/ que deu sua vida por nós.
Amém!/ Amém! Aleluia! Jesus é
o Senhor./ Pois ressuscitou para
sempre. Amém!
3. Eu creio no Espírito, verdade
e amor/ que o Cristo mandou
sobre nós. Amém!/ Amém! Aleluia! O Espírito Santo/ nos une
e conduz para sempre. Amém!
Oração dos fiéis
P. No evangelho deste domingo,
Cristo nos garante que, permanecendo n’Ele e guardando suas palavras, o Pai nos concederá tudo
o que lhe pedirmos. Confiantes
em sua promessa, façamos nossos
pedidos.
A. Pelo Cristo vitorioso, ouvi-nos, ó Pai!
L. 1. Para cultivarmos união sempre mais intensa com Cristo e
produzirmos abundantes frutos de
vida nova, nós vos pedimos:
2. Para que nossos catequizandos,
pela iniciação à vida cristã, conheçam sempre melhor e amem
cada vez mais a Cristo, nós vos
pedimos:
3. Para que o município de Erechim, sede de nossa diocese, do
qual muitos outros se desmembraram, em seu centenário, favoreça
a integração regional, nós vos pedimos:
4. Para que os trabalhadores e trabalhadoras, em seu dia, terça-feira, possam viver dignamente do
que fazem, nós vos pedimos:
5. Para que a devoção a Maria, nos
mês dedicado de modo especial a
ela, fortaleça nosso compromisso
com seu Filho, nós vos pedimos:
6. ...
P. Ó Deus, divino agricultor da
vinha que formamos em vosso
Filho, concedei-nos permanecer
unidos a Ele e produzir frutos que
vos agradem. Por Cristo, nosso
Senhor.
A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e preparação
das oferendas
Anim.: Apresentemos a Deus os
frutos de nossa união com seu Filho Jesus.
A. (Nº 227) Ref. Neste pão e neste
vinho o suor de nossas mãos:/ o
trabalho e a justiça para todos
os irmãos./
1. Ofertamos, ó Senhor, os sofrimentos/ dos pequenos e dos
pobres, teus amados,/ dos que
lutam a procura de trabalho,/
das crianças e anciãos abandonados.
2. Ofertamos a firmeza e a coragem/ dos que lutam em favor
dos oprimidos,/ dos famintos e
sedentos de justiça/ e que são
por tua causa perseguidos.
3. Ofertamos, ó Senhor, toda a
certeza/ na vitória do amor sobre o pecado./ Tua luz há de brilhar, vencendo a treva,/ sobre o
mundo convertido e renovado.
P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas
mãos este sacrifício para glória
do seu nome, para nosso bem e
de toda a santa Igreja.
P. Ó Deus, que, pelo sublime diálogo deste sacrifício, nos fazeis participar de vossa única e suprema
divindade, concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos
fiéis por toda a vida. Por Cristo,
nosso Senhor.
A. Amém.
Oração Eucarística V
(Missal, p. 496)
Prefácio da Páscoa IV
(Missal, p. 424)
P. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre e em todo lugar,
mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa,
foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova
criação. E, destruindo a morte,
garantiu-nos a vida em plenitude.
Unidos à multidão dos anjos e dos
santos, transbordando de alegria
pascal, nós vos aclamamos, cantando (dizendo) a uma só voz...
A. (Nº 236) Ref. Santo, Santo,

Santo, sois vós, Senhor nosso
Deus!
1. O céu e a terra proclamam,
proclamam a vossa glória.
2. Hosana, hosana, hosana, hosana nas alturas.
3. Bendito o que vem, bendito,
em nome do Senhor.
P. Senhor, vós que sempre quisestes
ficar muito perto de nós, vivendo
conosco no Cristo, falando conosco por ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas
ofertas se mudem no Corpo + e
no Sangue de nosso Senhor Jesus
Cristo.
A. Mandai vosso Espírito Santo!
P. Na noite em que ia ser entregue,
ceando com seus apóstolos, Jesus,
tendo o pão em suas mãos, olhou
para o céu e deu graças, partiu o
pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E
COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
Do mesmo modo, no fim da ceia,
tomou o cálice em suas mãos, deu
graças novamente e o entregou
a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE
É O CÁLICE 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.
Tudo isto é mistério da fé!
A. Toda vez que se come deste
Pão, toda vez que se bebe deste
Vinho, se recorda a paixão de
Jesus Cristo e se fica esperando
sua volta.
P. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso
Senhor, sua ressurreição e ascensão; nós queremos a vós oferecer
este Pão que alimenta e que dá
vida, este Vinho que nos salva e
dá coragem.
A. Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
P. E quando recebermos Pão e Vinho, o Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só
corpo, pra sermos um só povo em
seu amor.

A. O Espírito nos una num só
corpo!
P. Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo
ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na
vossa paz.
A. Caminhamos na estrada de
Jesus!
P. Dai ao santo Padre, o Papa N.,
ser bem firme na Fé, na Caridade,
e a N., que é Bispo desta Igreja,
muita luz pra guiar o seu rebanho.
A. Caminhamos na estrada de
Jesus!
P. Esperamos entrar na vida eterna
com a Virgem, Mãe de Deus e da
Igreja, São José, seu esposo, os
apóstolos e todos os santos, que
na vida souberam amar Cristo e
seus irmãos.
A. Esperamos entrar na vida
eterna!
P. A todos que chamastes pra outra
vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo
vossos braços, acolhei-os. Que vivam para sempre bem felizes no
reino que pra todos preparastes.
A. A todos dai a luz que não se
apaga!
P. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos
juntos o vosso reino que também
é nosso.
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.
A. Amém.
Rito de Comunhão
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr.do Pão)
Comunhão
Anim.: Dando-se a nós em alimento, Cristo sustenta nossa união
com Ele, para comprovarmos nossa fé com boas obras.
A. (Nº 320) Eu sou a videira,
meu Pai é o agricultor./ Vós sois
os ramos, permanecei no meu
amor.
1. Para dar muito fruto, permanecei no meu amor./ Para dar
amor puro,
permanecei no
meu amor./ Como ramos ao tronco, permanecei em mim.

2. Para amar sem medida, permanecei.../ Para dar vossas vidas,
permanecei .../Para ser meus
amigos, permanecei ...
3. Para ver o caminho, permanecei
.../ Para ver a verdade, permanecei .../ Para ter sempre vida, permanecei ...
4. Para ser sal da terra, permanecei .../Para ser luz do mundo, permanecei .../ Para ser testemunha,
permanecei ...
5. Se o mundo odeia,
permanecei .../ Se a dor vos assalta, permanecei .../ Se a morte vos chega,
permanecei ...
6. Se vos dobra a tristeza, permanecei .../ Se é amargo o pranto,
permanecei .../ Se inquieta a tentação, permanecei ...
P. OREMOS

Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e
fazei passar da antiga à nova
vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromissos)
Anim. Muitos trabalhadores rurais
sabem bem como cultivar as parreiras para colher uva abundante
e saborosa. Como ramos da videira que é Cristo, não nos falta o
cuidado divino para produzirmos
muitos e bons frutos.
A. (Nº 476) /:Vou realizar, vou
realizar, minha vocação, vou
realizar.:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos conceda viver continuamente os sacramentos pascais
e desejar ardentemente os bens
futuros, a fim de que, na fidelidade aos mistérios pelos quais renascestes, sejais levados por vossas obras a uma vida nova. E que
vos abençoe Deus onipotente Pai
e Filho e Espírito Santo. Amém.
A. Amém.
P. Levai a todos a alegria do Senhor
Ressuscitado; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.

Lembretes:
-Terça-feira, Dia do Trabalhador/a.
- Quarta-feira, 19h, reunião da
Área de São Valentim, em São
Valentim.
- Quarta e quinta-feira, encontro
regional da Animação Bíblico-catequética na casa das Irmãs
Salesianas, em Porto Alegre.
- Domingo, às10h, crismas na
igreja N. Sra. do Monte Claro,
Áurea; encontro dos ministros
da Área de Erexim.
Leituras da semana:
Dia 30/4, 2ªf, S. Pio V: At 14,5-18
Sl 113B(115) Jo 14,21-26; Dia
1º/5, 3ªf, S. José Operário: Gn
1,26-31a; Sl 89(90); Mt 13,5458; Dia 02/5, 4ªf, Sto. Atanásio:
At 15,1-6; Sl 121(122); Jo 15,18; Dia 03/5, 5ªf., S. Filipe e S.
Tiago Menor: 1Cor 15,1-8; Sl
18(19); Jo 14,6-14; Dia 04/5, 6ªf:
At 15,22-31; Sl 56(57); Jo 15,1217; Dia 05/5, sáb.: At 16,1-10; Sl
99(100); Jo 15,18-21; Dia 06/5,
Dom., 6º de Páscoa: At 10,2526.34-35.44-48; Sl 97(09); 1Jo
4,11-16; Jo 17,11b-19 (Oração
pelos discípulos).
Da mensagem do Papa Francisco para o 55º Dia Mundial de
Oração pelas Vocações
– “Escutar, discernir, viver o chamado do Senhor”.
“Jesus anuncia a novidade da
hora presente, que entusiasmará
a muitos e endurecerá a outros:
cumpriu-se o tempo, sendo Ele
o Messias anunciado por Isaías,
ungido para libertar os cativos,
devolver a vista aos cegos e proclamar o amor misericordioso de
Deus a toda a criatura. Precisamente ‘cumpriu-se hoje – afirma
Jesus – esta passagem da Escritura que acabais de ouvir’ (Lc 4,
20).
A alegria do Evangelho, que nos
abre ao encontro com Deus e os
irmãos, não pode esperar pelas
nossas lentidões e preguiças; não
nos toca, se ficarmos debruçados
à janela, com a desculpa de continuar à espera dum tempo favo-

rável; nem se cumpre para nós,
se hoje mesmo não abraçarmos
o risco duma escolha. A vocação
é hoje! A missão cristã é para o
momento presente! E cada um
de nós é chamado – à vida laical
no matrimónio, à vida sacerdotal no ministério ordenado, ou
à vida de especial consagração
– para se tornar testemunha do
Senhor, aqui e agora.
Realmente este ‘hoje’ proclamado por Jesus assegura-nos que
Deus continua a ‘descer’ para
salvar esta nossa humanidade e fazer-nos participantes da
sua missão. O Senhor continua
ainda a chamar para viver com
Ele e segui-Lo numa particular
relação de proximidade ao seu
serviço direto. E, se fizer intuir
que nos chama a consagrar-nos
totalmente ao seu Reino, não devemos ter medo. É belo – e uma
graça grande – estar inteiramente e para sempre consagrados a
Deus e ao serviço dos irmãos!
O Senhor continua hoje a chamar
para O seguir. Não temos de esperar que sejamos perfeitos para
dar como resposta o nosso generoso ‘eis-me aqui’, nem assustar-nos com as nossas limitações
e pecados, mas acolher a voz do
Senhor com coração aberto. Escutá-la, discernir a nossa missão
pessoal na Igreja e no mundo e,
finalmente, vivê-la no ‘hoje’ que
Deus nos concede.
Maria Santíssima, a jovem menina de periferia que escutou, acolheu e viveu a Palavra de Deus
feita carne, nos guarde e sempre
acompanhe no nosso caminho.”
Acesse o site
da Diocese de Erexim:

www.diocesedeerexim.org.br
notícias diversas, textos, documentos, este folheto dominical, o
caderno das celebrações mensais
da Palavra de Deus, o jornal Comunicação Diocesana, fotos...
Visite a Livraria Diocesana,
Av. Sete de Setembro, 1251
Bíblias, livros, cartões,
imagens, terços...
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