
Comunidade em Oração 
Liturgia para o 5º Domingo da Quaresma/Ano C – 07.4.2019

- Na infinita misericórdia de Deus, não condenar, mas perdoar sempre
- CF “Fraternidade e Políticas Públicas” – “Serás libertado pelo direito e pela justiça”

Cor litúrgica: ROXO          Ano 41 - Nº 2389          Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS
INICIAIS

A. (Canto Lit. 
2009/3) Ref.: 
/:Voltai para o Se-
nhor de todo o co-
ração,/ mudai as 
vossas obras em 

sinal de conversão!:/
Anim.: No clima de medo e de in-

segurança causado pela violência 
e pela criminalidade, pode-se pen-
sar que a solução sejam apenas o 
rigor de medidas repressivas, de 
condenações judiciárias e o re-
curso às armas, sem a educação, o 
perdão, o cultivo de relações fra-
ternas e políticas públicas de pro-
moção e defesa da vida. A conver-
são quaresmal nos pede o diálogo 
e a misericórdia.

A. (site da Diocese de Erexim, em 
acervo digital, áudios) 1. “Eis 
que o Senhor fez conhecer a sal-
vação/ e revelou sua justiça às 
nações”. Que, neste tempo qua-
resmal, nossa oração / transfor-
me a vida, nossos atos e ações.

Ref. Pelo direito e a Justiça liber-
tados,/ povos, nações de tantas 
raças e culturas./ Por tua graça, 
ó Senhor, ressuscitados,/ somos 
em Cristo, hoje, novas criatu-
ras.

2.  Foi no deserto que Jesus nos 
ensinou/ a superar toda ganân-
cia e tentação. / Arrependei-vos, 
eis que o tempo já chegou,/ tem-
po de Paz, Justiça e reconcilia-
ção.

4. Ser um profeta na atual socie-
dade,/ da ação política, com fé, 
participar/ é o dom de Deus que 
faz, do amor, fraternidade,/ e 
bem comum faz bem de todos se 
tornar!

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

A. Amém.

P. Que a misericórdia de Deus, nos-
so Pai que se alegra com a conver-
são do pecador, o amor de Cristo 
que não condena quem a Ele volta 
seu coração, estejam convosco.

A. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
P. (-- Dia de oração pelas vocações 

e da partilha / CF – preparação à 
Páscoa, com CF sobre políticas 
públicas – para a Igreja, política 
é eminente forma de caridade  ...)  

Ato penitencial
P. Em seu olhar, gestos e atitudes 

para com as pessoas, Jesus era 
sempre movido pela misericórdia, 
pela qual lia o coração delas. Pe-
çamos o perdão de Deus por nem 
sempre procurarmos fazer o mes-
mo.

L. Senhor, que não quereis a morte 
do pecador, mas que se converta e 
viva, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos quereis de men-

te, coração e mãos desarmados 
para vivermos relações fraternas, 
tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que não condenais, mas 

dais sempre nova oportunidade de 
refazer a vida para quem volta a 
vós de coração sincero, tende pie-
dade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus fonte de perdão e de paz...
A. Amém. 
P. OREMOS. Senhor nosso Deus, 
dai-nos, por vossa graça cami-
nhar com alegria na mesma ca-
ridade que levou o vosso Filho 
a entregar-se à morte no seu 
amor pelo mundo. PNSrJC.

A. Amém.

2. PROCALAMAÇÃO DA 
PALAVRA

(Lecionário Dominical, 5º D. Quar. 
C, Paulinas-Paulus, p. 757-760)

Anim. Em sua infinita misericór-
dia, revelada em Cristo, Deus 
sempre nos acolhe e nos dá nova 
oportunidade de reconstruir a 
vida, quando retornamos a Ele ar-
rependidos.

1ª Leitura: Is 43,16-21
L. Leitura do Livro do Profeta 

Isaías. 
Isto diz o Senhor, que abriu uma 

passagem no mar e um caminho 
entre as águas impetuosas; que 
pôs a perder carros e cavalos, 
tropas e homens corajosos; pois 
estão todos mortos e não ressus-
citarão, foram abafados como 
mecha de pano e apagaram-se: 
“Não relembreis coisas passadas, 
não olheis para fatos antigos. Eis 
que eu farei coisas novas, e que 
já estão surgindo: acaso não as 
reconheceis? Pois abrirei uma 
estrada no deserto e farei correr 
rios na terra seca. Hão de glori-
ficar-me os animais selvagens, os 
dragões e os avestruzes, porque 
fiz brotar água no deserto e rios 
na terra seca para dar de beber 
a meu povo, a meus escolhidos. 
Este povo, eu o criei para mim e 
ele cantará meus louvores”- Pa-
lavra do Senhor!

A. Graças a Deus.

Salmo Sl 125(126)     
S. Maravilhas fez conosco o Se-

nhor, exultemos de alegria!
A. Maravilhas fez conosco o Se-

nhor, exultemos de alegria! 
S. 1. - Quando o Senhor reconduziu 

nossos cativos,* parecíamos so-
nhar; - encheu-se de sorriso nossa 
boca,* nossos lábios, de canções.

2. - Entre os gentios se dizia: “Ma-
ravilhas* fez com eles o Senhor!” 



- Sim, maravilhas fez conosco o 
Senhor, * exultemos de alegria!

A. Maravilhas fez conosco o Se-
nhor, exultemos de alegria! 

3. - Mudai a nossa sorte, ó Senhor,* 
como torrentes no deserto. - Os 
que lançam as sementes entre lá-
grimas,* ceifarão com alegria. 

4. - Chorando de tristeza sairão,* 
espalhando suas sementes; - can-
tando de alegria voltarão, * carre-
gando os seus feixes! 

2ª Leitura: Fl 3,8-14 
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Filipenses.
Irmãos:
Na verdade, considero tudo como 

perda diante da vantagem supre-
ma que consiste em conhecer a 
Cristo Jesus, meu Senhor. Por 
causa dele eu perdi tudo. Consi-
dero tudo como lixo, para ganhar 
Cristo e ser encontrado unido a 
ele, não com minha justiça pro-
vinda da Lei, mas com a justiça 
por meio da fé em Cristo, a justi-
ça que vem de Deus, na base da 
fé. Esta consiste em conhecer a 
Cristo, experimentar a força da 
sua ressurreição, ficar em comu-
nhão com os seus sofrimentos, 
tornando-me semelhante a ele na 
sua morte, para ver se alcanço a 
ressurreição dentre os mortos. 
Não que já tenha recebido tudo 
isso, ou que já seja perfeito. Mas 
corro para alcançá-lo, visto que 
já fui alcançado por Cristo Jesus. 

Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcan-
çado. Uma coisa, porém, eu faço: 
esquecendo o que fica para trás, 
eu me lanço para o que está na 
frente. Corro direto para a meta, 
rumo ao prêmio, que, do alto, 
Deus me chama a receber em 
Cristo Jesus. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Jo 8,1-11 
A. (Canto Lit. 2015/12) /:Glória a vós, 

ó Cristo, verbo de Deus!/ Glória a 
vós, ó Cristo, verbo de Deus!:/

S. Agora, eis o que diz o Senhor: 
De coração convertei-vos a mim, 
pois sou bom, compassivo e cle-
mente.

A. glória a vós...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo segundo João. 
A. Glória a vós, Senhor! 
(N = Narrador; + = Jesus; Gr (gru-

po) = fariseus e mestres da Lei; M 
= Mulher)

N. Naquele tempo, Jesus foi para o 
monte das Oliveiras. De madru-
gada, voltou de novo ao Templo. 
Todo o povo se reuniu em volta 
dele. Sentando-se, começou a en-
siná-los. Entretanto, os mestres da 
Lei e os fariseus trouxeram uma 
mulher surpreendida em adulté-
rio. Colocando-a no meio deles, 
disseram a Jesus: Gr. “Mestre, 
esta mulher foi surpreendida em 
flagrante adultério. Moisés na Lei 
mandou apedrejar tais mulheres. 
Que dizes tu?” N. Perguntavam 
isso para experimentar Jesus e 
para terem motivo de o acusar. 
Mas Jesus, inclinando-se, come-
çou a escrever com o dedo no 
chão. Como persistissem em in-
terrogá-lo, Jesus ergueu-se e dis-
se: + “Quem dentre vós não tiver 
pecado, seja o primeiro a atirar-lhe 
uma pedra”. N. E tornando a in-
clinar-se, continuou a escrever no 
chão. E eles, ouvindo o que Jesus 
falou, foram saindo um a um, a co-
meçar pelos mais velhos; e Jesus 
ficou sozinho, com a mulher que 
estava lá, no meio do povo. Então 
Jesus se levantou e disse: + “Mu-
lher, onde estão eles? Ninguém te 
condenou?” N. Ela respondeu: M. 
“Ninguém, Senhor”. N. Então Je-
sus lhe disse: + “Eu também não te 
condeno. Podes ir, e de agora em 
diante não peques mais”.  

P. Palavra da Salvação. 
A. Glória a vós, Senhor!

Homilia
Profissão da fé

P. Creio em um só Deus, Pai todo-
-poderoso,

A. criador do céu e da terra, de 
todas as coisas visíveis e invisí-
veis.

P. Creio em um só Senhor, Jesus 
Cristo,

A. Filho Unigênito de Deus, nas-
cido 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 fei-
tas, 

A. E por nós, homens, e para nos-
sa 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 di-
reita do Pai.

P. E de novo há de vir, em sua glória, 
A. para julgar os vivos e os mor-

tos; e o seu Reino não terá fim. 
P. Creio no Espírito Santo, 
A. Senhor que dá a vida, e proce-

de do Pai e do Filho; e com o Pai 
e o Filho é adorado e glorifica-
do: ele que falou pelos profetas. 

P. Creio na Igreja, 
A. una, santa, católica e apostóli-

ca. Professo um só batismo para 
a remissão dos pecados. E espe-
ro a ressurreição dos mortos e 
a vida do mundo que há de vir. 
Amém.

Oração dos fiéis
P. Confiantes no olhar de miseri-

córdia com que Deus nos acolhe, 
dirijamos-lhe nossas preces pelas 
nossas necessidades e pelas dos 
nossos irmãos e irmãs.

A. Senhor, tende compaixão de 
vosso povo.

L. 1. Para que a Igreja anuncie e 
testemunhe a todos a misericórdia 
de Deus a quem n’Ele confia, re-
zemos, irmãos.

2. Para que a certeza da misericór-
dia divina inspire a todos a humil-
dade de reconhecer suas faltas e a 
buscar e a praticar o perdão, reze-
mos, irmãos.

3. Para termos olhar misericordioso 
para cada pessoa que encontrar-
mos, evitando qualquer juízo ou 
condenação, rezemos, irmãos.



4. Para que os ministros do perdão, 
“em cada situação e apesar de 
tudo”, sejam sinal da misericórdia 
do Pai, acolhendo a todos “como 
o pai da parábola do filho pródi-
go”, rezemos, irmãos.

5. Para que os órgãos de governo 
promovam “políticas públicas 
justas” e todo cidadão seja “cons-
trutor de uma sociedade humana e 
solidária”, rezemos, irmãos.

6. ...
P. Pedindo a perseverança dos nos-

sos seminaristas e candidatos à 
vida consagrada, bem como novas 
vocações sacerdotais e religiosas, 
rezemos:

A. Jesus Divino Mestre, que cha-
mastes os Apóstolos a vos segui-
rem, 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 convida-
das. Dai força para que vos se-
jam fiéis como apóstolos leigos, 
como sacerdotes, como religio-
sos e religiosas, para o bem do 
povo de Deus e de toda a huma-
nidade. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA. 
Apresentação das oferendas

Anim. Em nossa oferta a Deus, 
coloquemos o tempo de padres e 
bispos na celebração da confis-
são, garantindo o perdão divino a 
quem dela participa.

A. (Canto Lit. 2008, 8 e 2013/7) 1. 
De coração arrependido e hu-
milhado,/ ó Pai queremos liber-
tar-nos do pecado.  

Ref.: /:Que nossa oferta seja acei-
ta com grande amor/ e se trans-
forme em Corpo e Sangue do 
Senhor.:/

2. Alegremente com louvor reco-
nhecemos,/ que somos filhos e 
sois Pai e em vós vivemos. 

3. Com o desejo de fazer fraterni-
dade, / fortalecei-nos na justiça 
e caridade. 

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. Deus todo-poderoso, concedei 
aos vossos filhos e filhas que, 
formados pelos ensinamentos 
da fé cristã, sejam purificados 
por este sacrifício. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 

Oração Euc.  reconciliação – I
A Reconciliação, retorno ao Pai

(Missal, p. 866)
P. Na verdade, é justo e bom agra-

decer-vos, Deus Pai, porque cons-
tantemente nos chamais a viver na 
felicidade completa. Vós, Deus de 
ternura e de bondade, nunca vos 
cansais de perdoar. Ofereceis vos-
so perdão a todos convidando os 
pecadores a entregar-se confiantes 
à vossa misericórdia.

A. Como é grande, ó Pai, a vossa 
misericórdia!

P. Jamais nos rejeitastes quando 
quebramos a vossa aliança, mas, 
por Jesus, vosso Filho e nosso 
irmão, criastes com a família hu-
mana novo laço de amizade, tão 
estreito e forte, que nada poderá 
romper. Concedeis agora a vosso 
povo tempo de graça e reconci-
liação. Dai, pois, em Cristo novo 
alento à vossa Igreja, para que se 
volte para vós. Fazei que, sempre 
mais dócil ao Espírito Santo, se 
coloque ao serviço de todos. 

A. Como é grande, ó Pai, a vossa 
misericórdia!

P. Cheios de admiração e reconhe-
cimento, unimos nossa voz à voz 
das multidões do céu para cantar o 
poder de vosso amor e a alegria da 
nossa salvação:

A. (Enc. música lit. cantar ordi-
nário missa – 2016/05-b) Santo, 
santo, santo, Senhor Deus do 
universo./ O céu e a terra pro-
clamam a vossa glória./ Hosana 
(4x) hosana nas alturas!/ Ben-
dito o que vem em nome do Se-
nhor./ Hosana...

P. Ó Deus, desde a criação do mun-
do, fazeis o bem a cada um de nós 
para sermos santos como vós sois 
santo. Olhai vosso povo aqui reu-
nido e derramai a força do Espí-
rito, para que estas oferendas se 
tornem o Corpo + e o Sangue do 

Filho muito amado, no qual tam-
bém somos vossos filhos.

Enquanto estávamos perdidos e 
incapazes de vos encontrar; vós 
nos amastes de modo admirável: 
pois vosso Filho – o Justo e San-
to – entregou-se em nossas mãos 
aceitando ser pregado na cruz.

A. Como é grande, ó Pai, a vossa 
misericórdia!

P. Antes, porém, de seus braços 
abertos traçarem entre o céu e a 
terra o sinal permanente da vossa 
aliança, Jesus quis celebrar a pás-
coa com seus discípulos. Ceando 
com eles, tomou o pão e pronun-
ciou a bênção de ação de graças. 
Depois, partindo o pão, o deu a 
seus amigos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO QUE SERÁ EN-
TREGUE POR VÓS.

Ao fim da ceia, Jesus, sabendo que 
ia reconciliar todas as coisas pelo 
sangue a ser derramado na cruz, 
tomou o cálice com vinho. Deu 
graças novamente, e passou o cá-
lice a seus amigos, dizendo: TO-
MAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 
É O CÁLICE DO MEU SAN-
GUE, O SANGUE DA NOVA 
E ETERNA ALIANÇA, QUE 
SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS, PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Eis o mistério da fé!
A. Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Je-
sus!

P. Lembramo-nos de Jesus Cristo, 
nossa páscoa e certeza da paz defi-
nitiva. Hoje celebramos sua morte 
e ressurreição, esperando o dia fe-
liz de sua vinda gloriosa. Por isso, 
vos apresentamos, ó Deus fiel, a 
vítima de reconciliação que nos 
faz voltar à vossa graça.

A. Esperamos, ó Cristo, vossa 
vinda gloriosa!

P. Olhai, com amor, Pai misericor-
dioso, aqueles que atraís para vós, 
fazendo-os participar no único 
sacrifício do Cristo. Pela força do 
Espírito Santo, todos se tornem 
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um só corpo bem unido, no qual 
todas as divisões sejam superadas.

A. Esperamos, ó Cristo, vossa 
vinda gloriosa!

P. Conservai-nos, em comunhão 
de fé e amor, unidos ao Papa N. 
e ao nosso Bispo N. Ajudai-nos 
a trabalhar juntos na construção 
do vosso reino, até o dia em que, 
diante de vós, formos santos com 
os vossos santos, ao lado da Vir-
gem Maria, de São José, seu espo-
so, e dos Apóstolos, com nossos 
irmãos e irmãs já falecidos que 
confiamos à vossa misericórdia. 
Quando fizermos parte da nova 
criação, enfim libertada de toda 
maldade e fraqueza, poderemos 
cantar a ação de graças do Cristo 
que vive para sempre. 

A. Esperamos, ó Cristo, vossa 
vinda gloriosa!

P. Por Cristo, com Cristo, em Cris-
to, a vós, Deus Pai todo-podero-
so, na unidade do Espírito Santo, 
toda a honra e toda a glória, agora 
e sempre. 

A. Amém. 

Rito da Comunhão Eucarística
(Pai nosso/Or. da paz/Fr.do pão)

Comunhão
Anim.: Em seu Filho Jesus, o Pai 

nos dá o abraço do perdão, quan-
do retornamos a Ele. No sacra-
mento do altar, o próprio Cristo se 
dá a nós como Pão do Céu, para 
sermos também capazes de per-
doar, evitando julgar e condenar.

A. (Canto Lit. 2016/11 –cinzas e 
domingos da quar.) 1. Ó Pai, teu 
povo busca vida nova/ na di-
reção da Páscoa de Jesus./ Em 
nossa fronte, o sinal das cinzas/ 
na caminhada, vem ser força e 
luz. 

Ref. Provai e vede como Deus é 
bom,/ feliz de quem no seu amor 
confia!/ Em Jesus Cristo se faz 
graça e dom,/ se faz Palavra e 
Pão na Eucaristia. 

2. Quando, na vida, andamos no 
deserto/ e a tentação vem nos 
tirar a paz,/ a fortaleza e a pala-
vra certa/ em ti buscamos, Deus 
de nossos pais.                 

3. Peregrinamos entre luz e som-
bras/ a cruz nos pesa, o mal nos 
desfigura,/ mas na oração e na 
Palavra achamos/ a tua graça, 
que nos transfigura.

4. Ó Deus, conheces nosso sofri-
mento,/ há muita dor, é grande 
a aflição./ Transforma em festa 
nossa dor-lamento,/ acolhe os 
frutos bons da conversão. 

5. Quando o pecado nos consome 
e fere,/ e em ti buscamos a paz 
do perdão,/ o nosso rio de afli-
ção se perde/ no mar profundo 
do teu coração. 

6. Por que ficar em coisas já pas-
sadas?/ O teu perdão liberta 
e nos renova./ O teu amor nos 
abre nova estrada,/ traz alegria 
e paz, nos revigora.

P. OREMOS! Concedei, ó Deus 
todo-poderoso, que sejamos 
sempre contados entre os 
membros de Cristo cujo cor-
po e sangue comungamos. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)

Anim. Com sua palavra, Cristo fez 
com que os acusadores da peca-
dora largassem as pedras e fossem 
embora. Ele também quer que 
evitemos o julgamento e pratique-
mos o perdão. 

A. (Canto Lit. 2010/6) Eu não 
quero pedras de condenação./ 
Eu não quero ódio em teu cora-
ção./ Limpa o teu olhar e verás 
o teu irmão./ Põe as tuas mãos a 
serviço do perdão. 

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que vos dê um coração cheio de 

compaixão, sem lugar para a dis-
criminação e o julgamento, e vos 
abençoe Deus Uno e Trino, Pai e 
Filho e Espírito Santo. 

A. Amém. 
P. A misericórdia do Senhor seja a 

vossa força; ide em paz e o Se-
nhor vos acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

Gesto Concreto da CF                 
Coleta da solidariedade:

A CF se encerra com a oferta de 
doações em dinheiro na Coleta 
da Solidariedade, realizada no 
próximo domingo, dia 14, do-
mingo de Ramos e da Paixão. 
Esta coleta é um gesto concreto 
de fraternidade, partilha e so-
lidariedade. Ela é realizada em 
âmbito nacional, em todas as 
igrejas que desenvolvem a CF. 
Este gesto concreto é parte inte-
grante dela. 

Destinação da coleta: 40% para 
o Fundo Nacional de Solidarie-
dade; 10% para o Fundo Regio-
nal de Solidariedade (RS); 25% 
para o Fundo Diocesano de So-
lidariedade; 25% para o Fundo 
Paroquial de Solidariedade.    

Lembretes:
- Sábado, das 08h às 17, no Centro 

Diocesano de Pastoral e Admi-
nistração, encontro de formação 
para novas assessoras da Infân-
cia e Adolescência Missionária. 

- Domingo - Domingo de Ramos 
e da Paixão – Coleta da Solida-
riedade (Campanha da Fraterni-
dade).

Leituras da semana:
dia 08/04, 2ªf: Dn 13,1-9.15-

17.19-30.33-62; ou Dn 
13,41c-62; Sl 22(23); Jo 
8,12-20; dia 09/04, 3ªf: Nm 
21,4-9; Sl 101(102); Jo 8,21-
30; dia 10/04, 4ªf: Dn 3,14-
20.24.49a.91-92.95; Cânt.: Dn 
3,52.53.54.55.56.57(R/.52b); 
Jo 8,31-42; dia 11/04, 5ªf, 
Sto. Estanislau: Gn 17,3-9; 
Sl 104,(105); Jo 8,51-59; dia 
12/04, 6ªf: Jr 20,10-13; Sl 
17(18); Jo 10,31-42; dia 13/04, 
sáb. S. Martinho I: Ez 37,21-28; 
Cânt.: Jr 31,10.11-12ab.13 (R/.
cf.10d); Jo 11,45-56; dia 14/04, 
Domingo de Ramos e da Pai-
xão do Senhor; na bênção dos 
Ramos: Lc 19,28-40; na Missa: 
Is 50,4-7; Sl 21(22); Fl 2,6-11; 
Lc 22,14-23,56;



1. RITOS 
INICIAIS
e bênção 

dos ramos    
 (Nota: A bên-

ção de ramos é 
feita com pro-
cissão, mesmo 

que pequena. Para ela: cruz, velas, 
água benta...).

A. (Nº 175) /:Honra, glória, poder 
e louvor,/ a Jesus, nosso Deus e 
Senhor!:/

Anim.: Revivendo a entrada de 
Cristo em Jerusalém, no final de 
sua vida, iniciamos a Semana 
Santa, renovando o compromisso 
de reconhecer e acolher com ale-
gria a Cristo, que vem a nós como 
rei humilde e servidor, e segui-lo 
no mistério de sua Paixão, Morte 
e Ressurreição. 

A. (Nº 41) Ref. Juntos como ir-
mãos, membros da Igreja,/ va-
mos caminhando, vamos cami-
nhando./ Juntos como irmãos, 
ao encontro do Senhor.

1. Somos povo que caminha num 
deserto como outrora,/ lado a 
lado, sempre unidos, para a terra 
prometida.

2. Na unidade caminhemos: foi 
Jesus que nos uniu./ Nosso Deus 
hoje louvemos: seu amor nos re-
uniu.

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

A. Amém. 
P. A graça de nosso Senhor Jesus 

Cristo, rei da paz, o bendito que 
vem a nós em nome de Deus Pai, 
na força do Espírito Santo, esteja 
convosco. 

A. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo. 

(Nota: Não havendo a bênção dos 
ramos e procissão, segue o ato 
penitencial e, após, a oração do 
dia). 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor – 14.4.2019

- Reconhecer e acolher Cristo, Servo e Senhor, que abraça a Paixão pela salvação de todos
- CF “Fraternidade e Políticas Públicas” – “Serás libertado pelo direito e pela justiça”

Cor litúrgica: VERMELHO      Ano 41 - Nº 2390     Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

Bênção dos Ramos 
P. Meus irmãos e irmãs, durante 

cinco semanas da Quaresma, par-
ticipando da Campanha da Frater-
nidade, preparamos os nossos co-
rações pela oração, pela penitência 
e pela caridade. Hoje, aqui nos re-
unimos e vamos iniciar, com toda 
a Igreja, a celebração da Páscoa de 
nosso Senhor. Para realizar o mis-
tério de sua morte e ressurreição, 
Cristo entrou em Jerusalém, sua ci-
dade. Celebrando com fé e piedade 
a memória desta entrada, sigamos 
os passos de nosso Salvador para 
que, associados pela graça à sua 
cruz, participemos também de sua 
ressurreição e de sua vida. 

Anim.: Erguendo os ramos, acom-
panhemos a invocação da bênção 
de Deus para vivermos intensa-
mente a semana central do misté-
rio pascal.

P. OREMOS. Deus eterno e to-
do-poderoso, abençoai  estes 
ramos, para que, seguindo com 
alegria o Cristo, nosso Rei, che-
guemos por ele à eterna Jerusalém. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 
A. (Durante a aspersão) (Ref. nº 

176) Cristo, Mestre e Senhor,/ a 
vós nosso louvor, dignai-vos fa-
lar!

1. “Crede em mim, sou a verda-
de:/ somente a verdade vos liber-
tará”.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós. 
P. Lucas 19,28-40 (Lecionário, p. 

761, ou: Missal, p. 224-225)

Procissão 
P. Meus irmãos e minhas irmãs, imi-

tando o povo que aclamou Jesus, 
comecemos com alegria a nossa 
procissão. 

A. (Nº 439) Ref. /:Hosana, hei! 
Hosana, ha! Hosana hei! Hosana 
hei! Hosana ha!

1. Ele é o santo, é o Filho de Ma-
ria, é o Deus de Israel, é o Filho 
de Davi.

2. Vamos a Ele com as flores dos 
trigais, com os ramos de olivei-
ras, com alegria e muita paz. 

3. Ele é alegria, a razão do meu 
viver,/ é a vida dos meus dias, é 
amparo no sofrer.

e/ou:
(Nº 350) 1. Porque és, Senhor, o 

caminho que devemos nós se-
guir.

Ref. Nós te damos hoje e sempre 
toda glória e louvor.

2. Porque és, Senhor, a verdade 
que devemos aceitar.

3. Porque és, Senhor, plena vida 
que devemos nós viver.

P. OREMOS. Deus eterno e todo-
-poderoso, para dar aos seres 
humanos um exemplo de hu-
mildade, quisestes que o nosso 
Salvador se fizesse homem e 
morresse na cruz. Concedei-nos 
aprender o ensinamento da sua 
paixão e ressuscitar com Ele em 
sua glória. PNSrJC. 

A. Amém. 

2. PROCLAMAÇÃO
DA PALAVRA 

(Lecionário Dominical, Dom. de 
Ramos e da Paixão C, Paulinas-
-Paulus, p. 762-775)

Anim.: Em Cristo, servo fiel ao Pai, 
somos convidados a renovar nossa 
fidelidade a Ele na doação da vida 
em favor dos irmãos e irmãs. 

1ª Leitura: Is 50,4-7 
L. Leitura do livro do profeta 

Isaías. 
O Senhor Deus deu-me língua 

adestrada, para que eu saiba dizer 
palavras de conforto à pessoa aba-
tida; ele me desperta cada manhã 
e me excita o ouvido para prestar 
atenção como um discípulo. O 



Senhor abriu-me os ouvidos; não 
lhe resisti nem voltei atrás. Ofere-
ci as costas para me baterem e as 
faces para me arrancarem a bar-
ba; não desviei o rosto de bofetões 
e cusparadas. Mas o Senhor Deus 
é meu Auxiliador, por isso não me 
deixei abater o ânimo, conservei o 
rosto impassível como pedra, por-
que sei que não sairei humilhado. 
- Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo 21(22)
S. Meu Deus, meu Deus, por que me 

abandonastes? 
A. Meu Deus, meu Deus, por que 

me abandonastes? 
S. 1. - Riem de mim todos aqueles 

que me veem,* torcem os lábios e 
sacodem a cabeça: - “Ao Senhor 
se confiou, ele o liberte* e agora o 
salve, se é verdade que ele o ama!”

2. - Cães numerosos me rodeiam fu-
riosos, * e por um bando de malva-
dos fui cercado. - Transpassaram 
minhas mãos e os meus pés* e eu 
posso contar todos os meus ossos.

3. - Eles repartem entre si as minhas 
vestes* e sorteiam entre si a minha 
túnica. - Vós, porém, ó meu Se-
nhor, não fiqueis longe; * ó minha 
força, vinde logo em meu socorro!

4. - Anunciarei o vosso nome a 
meus irmãos* e no meio da assem-
bleia hei de louvar-vos! - Vós que 
temeis ao Senhor Deus, dai-lhe 
louvores, * glorificai-o, descen-
dentes de Jacó, e respeitai-o, toda 
raça de Israel. 

2ª Leitura: Fl 2,6-11 
Evangelho: Lc 22,14-23,56 ou 

23,1-49
P. Paixão de nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo Lucas.
 (N = Narrador; Gr = Grupo; + = 

Cristo; L1 = Leitor 1; L2 = Leitor 
2; L3 = Leitor 3; L4 = Leitor 4)

N. Naquele tempo, toda a multidão 
se levantou e levou Jesus a Pilatos. 
Começaram então a acusá-lo, di-
zendo: Gr. “Achamos este homem 
fazendo subversão entre o nosso 
povo, proibindo pagar impostos a 
César e afirmando ser ele mesmo 
Cristo, o Rei”.  N. Pilatos o interro-
gou: L1. “Tu és o rei dos judeus?” 

N. Jesus respondeu, declarando: 
+ “Tu o dizes!” N. Então Pilatos 
disse aos sumos sacerdotes e à 
multidão: L1. “Não encontro neste 
homem nenhum crime”.  N. Eles, 
porém, insistiam: Gr. “Ele agita o 
povo, ensinando por toda a Judeia, 
desde a Galileia, onde começou, 
até aqui”.  N. Quando ouviu isto, 
Pilatos perguntou: L1. “Este ho-
mem é galileu?” N. Ao saber que 
Jesus estava sob a autoridade de 
Herodes, Pilatos enviou-o a este, 
pois também Herodes estava em 
Jerusalém naqueles dias. Herodes 
ficou muito contente ao ver Jesus, 
pois havia muito tempo desejava 
vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito 
e esperava vê-lo fazer algum mila-
gre. Ele interrogou-o com muitas 
perguntas. Jesus, porém, nada lhe 
respondeu. Os sumos sacerdotes e 
os mestres da Lei estavam presen-
tes e o acusavam com insistência. 
Herodes, com seus soldados, tra-
tou Jesus com desprezo, zombou 
dele, vestiu-o com uma roupa vis-
tosa e mandou-o de volta a Pilatos. 
Naquele dia, Herodes e Pilatos 
ficaram amigos um do outro, pois 
antes eram inimigos.  Então Pilatos 
convocou os sumos sacerdotes, os 
chefes e o povo, e lhes disse: L1. 
“Vós me trouxestes este homem 
como se fosse um agitador do 
povo. Pois bem! Já o interroguei 
diante de vós e não encontrei nele 
nenhum dos crimes de que o acu-
sais; nem Herodes, pois o mandou 
de volta para nós. Como podeis 
ver, ele nada fez para merecer a 
morte. Portanto, vou castigá-lo e 
o soltarei. N. Toda a multidão co-
meçou a gritar: Gr. “Fora com ele! 
Solta-nos Barrabás!” N. Barrabás 
tinha sido preso por causa de uma 
revolta na cidade e por homicídio. 
Pilatos falou outra vez à multidão, 
pois queria libertar Jesus. Mas eles 
gritavam: Gr. “Crucifica-o! Cru-
cifica-o!” N. E Pilatos falou pela 
terceira vez: L1. “Que mal fez este 
homem? Não encontrei nele ne-
nhum crime que mereça a morte. 
Portanto, vou castigá-lo e o solta-
rei”. N. Eles, porém, continuaram 
a gritar com toda a força, pedindo 
que fosse crucificado. E a gritaria 

deles aumentava sempre mais. En-
tão Pilatos decidiu que fosse feito o 
que eles pediam. Soltou o homem 
que eles queriam – aquele que fora 
preso por revolta e homicídio – e 
entregou Jesus à vontade deles. 
Enquanto levavam Jesus, pegaram 
um certo Simão, de Cirene, que 
voltava do campo, e impuseram-
-lhe a cruz para carregá-la atrás de 
Jesus. Seguia-o uma grande multi-
dão do povo e de mulheres que ba-
tiam no peito e choravam por ele. 
Jesus, porém, voltou-se e disse: + 
“Filhas de Jerusalém, não choreis 
por mim! Chorai por vós mesmas 
e por vossos filhos! Porque dias 
virão em que se dirá: ‘Felizes as 
mulheres que nunca tiveram filhos, 
os ventres que nunca deram à luz 
e os seios que nunca amamenta-
ram’. Então começarão a pedir às 
montanhas: ‘Caí sobre nós!’ e às 
colinas: ‘Escondei-nos!’ Porque, 
se fazem assim com a árvore ver-
de, o que não farão com a árvore 
seca?” N. Levaram também outros 
dois malfeitores para serem mortos 
junto com Jesus. Quando chega-
ram ao lugar chamado “Calvário”, 
ali crucificaram Jesus e os malfei-
tores:  um à sua direita e outro à 
sua esquerda. Jesus dizia:  + “Pai, 
perdoa-lhes! Eles não sabem o que 
fazem!” N. Depois fizeram um 
sorteio, repartindo entre si as rou-
pas de Jesus. O povo permanecia 
lá, olhando. E até os chefes zom-
bavam, dizendo: Gr. “A outros ele 
salvou. Salve-se a si mesmo, se, 
de fato, é o Cristo de Deus, o Es-
colhido!” N. Os soldados também 
caçoavam dele; aproximavam-se, 
ofereciam-lhe vinagre, e diziam: 
Gr. “Se és o rei dos judeus, sal-
va-te a ti mesmo!” N. Acima dele 
havia um letreiro: “Este é o Rei 
dos Judeus”. Um dos malfeitores 
crucificados o insultava, dizendo: 
L2. “Tu não és o Cristo?  Salva-
-te a ti mesmo e a nós!” N. Mas o 
outro o repreendeu, dizendo: L3. 
“Nem sequer temes a Deus, tu 
que sofres a mesma condenação?  
Para nós, é justo, porque estamos 
recebendo o que merecemos; mas 
ele não fez nada de mal”. N. E 
acrescentou: L3. “Jesus, lembra-



-te de mim, quando entrares no teu 
reinado”. N. Jesus lhe respondeu: 
+ “Em verdade eu te digo: ainda 
hoje estarás comigo no Paraíso”. 
N. Já era mais ou menos meio-dia 
e uma escuridão cobriu toda a terra 
até às três horas da tarde, pois o sol 
parou de brilhar. A cortina do san-
tuário rasgou-se pelo meio, e Jesus 
deu um forte grito: + “Pai, em tuas 
mãos entrego o meu espírito”. N. 
Dizendo isso, expirou. (Todos se 
ajoelham e rezam em silêncio). 
N. O oficial do exército romano 
viu o que acontecera e glorificou a 
Deus dizendo: L4. “De fato! Este 
homem era justo!” N. E as mul-
tidões, que tinham acorrido para 
assistir, viram o que havia aconte-
cido, e voltaram para casa, batendo 
no peito. Todos os conhecidos de 
Jesus, bem como as mulheres que 
o acompanhavam desde a Galileia, 
ficaram à distância, olhando essas 
coisas. 

P. Palavra da Salvação.
A. Glória a Vós, Senhor!

Homilia e Profissão da fé
Oração dos fiéis

P. O servo sofredor da primeira 
leitura, em meio aos sofrimentos 
causados pelos que o perseguiam, 
confiava em Deus, seu Auxiliador. 
Ele prefigura Cristo e faz lembrar 
as situações de sofrimento de tan-
tas pessoas confiantes em Deus nas 
provações. Como elas e por elas, 
rezemos, irmãos:

A. Senhor Deus de amor, ouvi-
-nos!

L. 1. Para que a Igreja seja sempre 
solícita pelos que mais sofrem as 
consequências da indiferença glo-
balizada, rezemos, irmãos. 

2. Para sabermos “ver as feridas de 
tantos irmãos e irmãs privados da 
própria dignidade e ouvir seu grito 
de socorro”, rezemos, irmãos. 

3. Pelos perseguidos por causa da fé 
e pelos migrantes, forçados a dei-
xar sua terra por causa de guerras e 
da fome, rezemos, irmãos. 

4. Para podermos viver intensamen-
te as celebrações do Tríduo Pascal, 
confirmando nosso compromisso 
de discípulos missionários de Cris-
to, rezemos, irmãos.

5. Para que a celebração da Paixão, 
Morte e Ressurreição de Cristo 
nos ajude a entender o mistério 
do sofrimento e a sermos solícitos 
com quem mais padece, rezemos, 
irmãos.

6. Para que a generosidade de todos 
na coleta da solidariedade garanta 
recursos para projetos de promo-
ção humana da Igreja em nosso 
País, rezemos, irmãos. 

7. ...
P. Ó Deus, amparo seguro dos que 

se confiam a vós, concedei a todos 
os que passam pela provação do 
sofrimento a graça de se unirem à 
Paixão de vosso Filho na esperan-
ça de participar de sua Ressurrei-
ção. Por Cristo, nosso Senhor.  

.
3. LITURGIA EUCARÍSTICA

Preparação das oferendas
Anim.: Em nossa oferta a Deus, in-

cluímos a caminhada quaresmal, 
nossos propósitos para a Semana 
Santa e, na coleta, nossa doação 
para o fundo de solidariedade.

A. (Canto Lit. 2014/7 e 2015/13) 
1. Que maravilha, Senhor, estar 
aqui!/ Sentir-se Igreja reunida a 
celebrar./ Apresentando os fru-
tos do caminho,/ no pão e vinho, 
ofertas deste altar.

Ref. Bendito sejais por todos os 
dons!/ Bendito sejais pelo vinho 
e pelo pão!/ /:Bendito, bendito,/ 
bendito seja Deus para sempre!:/

2. Que grande bênção servir nesta 
missão./ Missão de Cristo, tarefa 
do cristão./ Tornar-se Igreja, for-
mar comunidade,/ ser solidário, 
tornar-se um povo irmão.

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, pela paixão de nosso 
Senhor Jesus Cristo, sejamos 
reconciliados convosco, de 
modo que, ajudados pela vos-
sa misericórdia, alcancemos 
pelo sacrifício do vosso Filho o 
perdão que não merecemos por 
nossas obras. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém.

Oração Eucarística II
(Missal, p. 478)

Prefácio A Paixão do Senhor.
(Missal, p. 231)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso.

Inocente, Jesus quis sofrer pelos pe-
cadores. Santíssimo, quis ser con-
denado a morrer pelos criminosos. 
Sua morte apagou nossos pecados 
e sua ressurreição nos trouxe vida 
nova. Por ele, os anjos cantam vos-
sa grandeza e os santos proclamam 
vossa glória. Concedei-nos também 
a nós associar-nos a seus louvores, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

A. (Nº 246) Ref. O Senhor é San-
to! O Senhor é Santo! O Senhor 
é Santo!

1. O Senhor é nosso Deus, o Se-
nhor é nosso Pai, / que o seu rei-
no de amor se estenda sobre a 
terra. / 2. Bendito o que vem em 
nome do Senhor./ Bendito o que 
vem em nome do Senhor. /Hosa-
na! Hosana! Hosana!

P. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e 
fonte de toda santidade. Santificai, 
pois, estas oferendas, derramando 
sobre elas o vosso Espírito, a fim 
de que se tornem para nós o Corpo 
e + o Sangue de Jesus Cristo, vos-
so Filho e Senhor nosso. 

A. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor!

P. Estando para ser entregue e abra-
çando livremente a paixão, ele to-
mou 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 DER-
RAMADO POR VÓS E POR 
TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.

P. Eis o mistério da fé!
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A. Salvador do mundo, salvai-nos, 
vós que nos libertastes pela cruz 
e ressurreição.

P. Celebrando, pois, a memória da 
morte e ressurreição do vosso Fi-
lho, nós vos oferecemos, ó Pai, o 
pão da vida e o cálice da salvação; 
e vos agradecemos porque nos tor-
nastes dignos de estar aqui na vos-
sa presença e vos servir.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa ofer-
ta!

P. E nós vos suplicamos que, partici-
pando do Corpo e Sangue de Cris-
to, sejamos reunidos pelo Espírito 
Santo num só corpo.

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

P. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igre-
ja que se faz presente pelo mundo 
inteiro: que ela cresça na caridade, 
com o papa (...), com nosso bispo 
(...) e todos os ministros do vosso 
povo.

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

P. Lembrai-vos também dos nos-
sos irmãos e irmãs que morreram 
na esperança da ressurreição e de 
todos os que partiram desta vida: 
acolhei-os junto a vós na luz da 
vossa face.

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

P. Enfim, nós vos pedimos, tende 
piedade de todos nós e dai-nos 
participar da vida eterna, com a 
Virgem Maria, mãe de Deus, com 
São José, seu esposo, com os san-
tos Apóstolos e todos os que neste 
mundo vos serviram, a fim de vos 
louvarmos e glorificarmos por Je-
sus Cristo, vosso Filho.

A. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!

P. 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.: Em seu amor total e incon-

dicional, Cristo se dá a nós em 
alimento na mesa do altar. Partici-
pando dela, poderemos segui-lo na 

doação aos irmãos e irmãs.  
A. (Nº 299) 1. Jesus, o pão da vida, 

nasceu pra ser um rei,/ mas veio 
pequenino, sujeito a uma lei./ 
Convive com os pobres, se torna 
nosso igual/ e ensina os valores 
de um reino ideal.

Ref. Na festa da partilha, Jesus, és 
nosso pão,/ presença que anun-
cia a mesa dos irmãos!/ Se hou-
ver acesso igual aos bens do nos-
so chão,/ justiça e paz, na terra, 
então, se abraçarão!

2. Não vim pra ser servido; eu vim 
pra lhes servir/ e dou o pão dos 
fortes a quem quer me seguir./ 
Lavei os pés de todos e sou o seu 
Senhor,/ quem tem autoridade, 
se faça servidor!

3. Pra colaboradores, Jesus não 
escolheu/ os grandes e doutores 
que o mando corrompeu,/ mas 
pobres, que a verdade do reino 
fascinou, lhes deu autoridade, e 
neles confiou.

4. E diante de Pilatos, Jesus vai afir-
mar:/ o reino da verdade, eu vim 
testemunhar./ Se tens autoridade, 
foi Deus que concedeu,/ não vás 
fazer mau uso de um dom que não 
é teu!

5. Com Cristo e os irmãos nós vie-
mos comungar/ e a força desta ceia 
nos há de transformar./ Queremos 
ser um povo, formar feliz nação,/ 
em que justiça e paz – no amor – se 
abraçarão.

P. OREMOS! Saciados pelo vosso 
sacramento, nós vos pedimos, 
ó Deus: como pela morte de 
vosso Filho nos destes esperar 
o que cremos, dai-nos, pela res-
surreição, alcançar o que busca-
mos. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromissos)

Anim. A semana que iniciamos nos 
convida a contemplar e a viver a 
fidelidade de Cristo ao Pai, reno-
vando nossa gratidão e nosso com-
promisso com Ele. 

A. (Ref. nº 449) /:Como Jesus, vou 
carregar/ a minha cruz pra po-
der ressuscitar.:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.

P. Que possais seguir o exemplo 
de Cristo na humildade e na de-
dicação a Deus e ao próximo para 
participardes de sua ressurreição; 
e que vos abençoe Deus, infinita-
mente misericordioso, Pai e Filho 
e Espírito Santo.

A. Amém. 
P. A fidelidade do Senhor seja a vos-

sa força; ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe. 

A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- Quarta-feira, 15h, retiro dos pa-

dres em preparação ao Tríduo 
Pascal, no Sem. de Fátima; 19h, 
missa do Crisma, na Catedral.

- Quinta-feira, início do Tríduo 
Pascal, celebração em três mo-
mentos, Ceia Pascal, Paixão do 
Senhor e Vigília Pascal.

- Sexta-feira, Paixão do Senhor – 
Coleta para os Lugares Santos.

- Domingo, Páscoa da Ressurrei-
ção.

 Leituras da semana: 
Dia 15, 2ªf, Is 42,1-7; Sl 26(27),1. 

2. 3. 13-14 (R/. 1a); Jo 12,1-
11; dia 16, 3ªf, Is 49,1-6; Sl 70 
(71),1-2. 3-4a. 5-6ab. 15.17 (R/ 
cf. 15); Jo 13,21-33.36-38; dia 
17, 4ªf, Is 50,4-9ª; Sl 68(69),8-10. 
21bcd-22. 31 e 33-34 (R/ 14cb); 
Mt 26,14-25; missa do Crisma, 
Is 61,1-3a.6a.8b-9; Sl 88(89),21-
22. 25.27 (R/ cf. 2a); Ap 1,5-8; 
Lc 4,16-21;dia 18 5ªf, início do 
Tríduo Pascal, Missa da Ceia, Ex 
12,1-8.11-14; Sl 115(116 B),12-
13. 15-16bc. 17-18 (R/ cf. 1Cor 
10,16); 1Cor 11,23-26; Jo 13,1-15; 
dia 19, 6ªf, Paixão do Senhor, Is 
52,13-53,12; Sl 30 (31); Hb 4,14-
16; 5,7-9; Jo 18,1-19,42; dia 20, 
sáb, Vigília Pascal, Gn1,1.26-31a; 
Sl 103(104); Ex 14,15-15,1; Cânt.: 
Ex 15,1-2. 3-4. 5-6. 17-18; Is 55,1-
11; Sl 18(19); Outra leitura: Ez 
36,16-17a.18-28; Sl 41(42); Sl 42 
(43); Rm 6,3-11; Sl 117; Lc 24,1-
12; dia 21, dom, PÁSCOA NA 
RESSURREIÇÃO DO SENHOR, 
At 10,34a.37-43; Sl 117(118); Cl 
3,1-4 ou 1Cor 5,6b-8; Jo 20,1-9 
(Domingo da Ressurreição) – nas 
missas vespertinas: Lc 24,13-35.



(Notas: orna-
mentação bem 
festiva, símbo-
los da eucaris-
tia; prever se há 
encenação do 
lava-pés)

1. RITOS INICIAIS
A. (Canto lit. 2016/12) Ref. Procu-

ro abrigo nos corações:/ de porta 
em porta, desejo entrar. /:Se al-
guém me acolhe com gratidão,/ 
faremos juntos a refeição!:/

Anim.: Por esta celebração, revive-
mos a Ceia Pascal de Cristo com 
os apóstolos, na qual nos deu a 
Eucaristia, o Sacerdócio e o man-
damento novo do amor. É o pri-
meiro dos três momentos da cele-
bração única do Tríduo Pascal.  

A. (Canto Lit. 2007/2) 1. E o Se-
nhor nos reuniu/ mais uma vez 
em seu amor;/ nos fez sair um 
pouco além/ do nosso lar e ce-
lebrar.

Ref. /:O nosso “sim” não foi em 
vão,/ mesa repleta de irmãos. 
Num mesmo canto de louvor,/ 
Deus quer falar ao coração!:/

2. Comunidade do Senhor,/ lugar 
de paz, de salvação./ Trindade 
Santa, inspiração,/ modelo des-
ta comunhão.

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

A. Amém. 
P. Que a graça e a paz de nosso 

Senhor Jesus Cristo, verdadeiro 
Cordeiro de Deus que nos dá os 
dons de seu amor, na comunhão 
do Espírito Santo, estejam con-
vosco.

A. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

A vida na liturgia 
P. (... Depois da quaresma com a 

CF na preparação para a Páscoa, 
participação na última Ceia de 
Cristo com seus discípulos, pri-
meiro momento da celebração 
única do Tríduo Pascal. ...)

Ato penitencial
P. Diante dos dons pascais que 

Cristo nos deixou em sua última 
Ceia, a Eucaristia, o Sacerdócio e 
o mandamento do amor, reconhe-
çamos que nem sempre os vive-
mos com gratidão e compromisso.  

L. Senhor, que na Ceia e na Cruz 
nos destes o sinal maior de vossa 
doação aos irmãos e ao Pai, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos dais vosso Corpo 

e vosso Sangue como comida e 
bebida, tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que colocastes o amor 

como sinal característico dos vos-
sos discípulos missionários, tende 
piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus Criador e Senhor da histó-

ria...
A. Amém. 

Glória
A. (Nº 94) 1. Glória a Deus, que 

por amor à sua imagem nos 
criou./ Glória ao Pai, eterna-
mente, que à vida nos chamou.

Ref. /:Aleluia, aleluia, aleluia, 
glória a Deus!:/ 

2. Glória a Cristo, imagem viva, 
luz de nosso coração./ Sua vida 
nos revela verdadeira vocação.

3. Ao Espírito, que anima nosso 
ser e nosso agir,/ seja dada toda 
a glória pela paz que faz sentir.

P. OREMOS. Ó Pai, estamos reu-
nidos para a santa ceia, na qual 
o vosso Filho único, ao entre-
gar-se à morte, deu à sua Igre-
ja um novo e eterno sacrifício, 
como banquete do seu amor. 
Concedei-nos, por mistério tão 
excelso, chegar à plenitude da 
caridade e da vida. PNSrJC.

A. Amém.

2. PROCLAMAÇÃO
DA PALAVRA 

(Lecionário Dominical, Quinta-fei-
ra Santa C, Paulinas-Paulus, 782-
785)

Anim. Na Eucaristia, instituída por 
Cristo na última ceia pascal com 
seus apóstolos, podemos celebrar 
sempre sua vida, morte e ressur-
reição e viver o mandamento 
novo que nos deixou.

1ª Leitura: Ex 12,1-8.11-14  
L. Leitura do Livro do Êxodo.
Naqueles dias, o Senhor disse a 

Moisés e a Aarão no Egito: “Este 
mês será para vós o começo dos 
meses; será o primeiro mês do 
ano. Falai a toda a comunidade 
dos filhos de Israel, dizendo: ‘No 
décimo dia deste mês, cada um 
tome um cordeiro por família, 
um cordeiro para cada casa. Se 
a família não for bastante nu-
merosa para comer um cordei-
ro, convidará também o vizinho 
mais próximo, de acordo com o 
número de pessoas. Deveis cal-
cular o número dos comensais, 
conforme o tamanho do cordei-
ro. O cordeiro será sem defeito, 
macho, de um ano. Podereis es-
colher tanto um cordeiro, como 
um cabrito: e devereis guardá-lo 
preso até ao dia catorze deste 
mês. Então toda a comunidade 
de Israel reunida o imolará ao 
cair da tarde. Tomareis um pou-
co do seu sangue e untareis os 
marcos e a travessa da porta, nas 
casas em que o comerdes. Come-
reis a carne nessa mesma noite, 
assada ao fogo, com pães ázimos 
e ervas amargas. Assim devereis 
comê-lo: com os rins cingidos, 
sandálias nos pés e cajado na 
mão. E comereis às pressas, pois 
é a Páscoa, isto é, a ‘Passagem’ 
do Senhor! E naquela noite pas-
sarei pela terra do Egito e ferirei 
na terra do Egito todos os primo-
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gênitos, desde os homens até os 
animais; e infligirei castigos con-
tra todos os deuses do Egito, eu, 
o Senhor. O sangue servirá de si-
nal nas casas onde estiverdes. Ao 
ver o sangue, passarei adiante, e 
não vos atingirá a praga extermi-
nadora, quando eu ferir a terra 
do Egito. Este dia será para vós 
uma festa memorável em honra 
do Senhor, que haveis de cele-
brar por todas as gerações, como 
instituição perpétua”.  - Palavra 
do Senhor.

A. Graças, Senhor! 

Salmo 115(116)  
S. O cálice por nós abençoado é a 

nossa comunhão com o sangue do 
Senhor!

A. O cálice por nós abençoado é a 
nossa comunhão com o sangue 
do Senhor!

S. l. - Que poderei retribuir ao Se-
nhor Deus* por tudo aquilo que 
ele fez em meu favor? - Elevo o 
cálice da minha salvação,* invo-
cando o nome santo do Senhor.

2. - É sentida por demais pelo Se-
nhor* a morte de seus santos, seus 
amigos. - Eis que sou o vosso ser-
vo, ó Senhor,* mas me quebrastes 
os grilhões da escravidão!

3. - Por isso, oferto um sacrifício de 
louvor,* invocando o nome santo 
do Senhor. - Vou cumprir minhas 
promessas ao Senhor* na presen-
ça de seu povo reunido. 

2ª Leitura: 1Cor 11,23-26 
L. Leitura da Primeira Carta de 

São Paulo aos Coríntios. 
Irmãos: O que eu recebi do Se-

nhor, foi isso que eu vos transmi-
ti: Na noite em que foi entregue, 
o Senhor Jesus tomou o pão e, 
depois de dar graças, partiu-o e 
disse: “Isto é o meu corpo que é 
dado por vós. Fazei isto em mi-
nha memória”. Do mesmo modo, 
depois da ceia, tomou também 
o cálice e disse: “Este cálice é a 
nova aliança, em meu sangue. 
Todas as vezes que dele beberdes, 
fazei isto em minha memória”. 
Todas as vezes, de fato, que co-
merdes deste pão e beberdes des-
te cálice, estareis proclamando 

a morte do Senhor, até que ele 
venha.

- Palavra do Senhor. 
A. Graças a Deus. 

Evangelho: Jo 13,1-15 
A. (Sol) /:Jesus Cristo, sois bendi-

to, o ungido de Deus Pai!:/
S. Eu vos dou este novo Manda-

mento, nova ordem, agora, vos 
dou, que, também, vos ameis uns 
aos outros, como eu vos amei, diz 
o Senhor. 

A. Jesus Cristo...

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo segundo João.
A. Glória a vós, Senhor. 
(N: Narrador; L: Leitor; +: Cristo) 
N. Era antes da festa da Páscoa. 

Jesus sabia que tinha chegado a 
sua hora de passar deste mundo 
para o Pai; tendo amado os seus 
que estavam no mundo, amou-
-os até o fim. Estavam tomando 
a ceia. O diabo já tinha posto no 
coração de Judas, filho de Simão 
Iscariotes, o propósito de entre-
gar Jesus. Jesus, sabendo que o 
Pai tinha colocado tudo em suas 
mãos e que de Deus tinha saído 
e para Deus voltava, levantou-se 
da mesa, tirou o manto, pegou 
uma toalha e amarrou-a na cintu-
ra. Derramou água numa bacia e 
começou a lavar os pés dos discí-
pulos, enxugando-os com a toalha 
com que estava cingido. Chegou a 
vez de Simão Pedro. Pedro disse: 
L. “Senhor, tu me lavas os pés?” 
N. Respondeu Jesus: + “Agora, 
não entendes o que estou fazen-
do; mais tarde compreenderás”. 
N. Disse-lhe Pedro: L.“Tu nunca 
me lavarás os pés!” N. Mas Jesus 
respondeu: + “Se eu não te lavar, 
não terás parte comigo”.  N. Si-
mão Pedro disse: L. “Senhor, en-
tão lava não somente os meus pés, 
mas também as mãos e a cabeça”.  
N. Jesus respondeu: + “Quem já 
se banhou não precisa lavar senão 
os pés, porque já está todo limpo. 
Também vós estais limpos, mas 
não todos”. N. Jesus sabia quem o 
ia entregar; por isso disse: “Nem 

todos estais limpos”.  Depois de 
ter lavado os pés dos discípulos, 
Jesus vestiu o manto e sentou-se 
de novo. E disse aos discípulos: 
+ “Compreendeis o que acabo de 
fazer? Vós me chamais Mestre e 
Senhor, e dizeis bem, pois eu o 
sou. Portanto, se eu, o Senhor e 
Mestre, vos lavei os pés, também 
vós deveis lavar os pés uns dos 
outros. Dei-vos o exemplo, para 
que façais a mesma coisa que eu 
fiz”.  

- Palavra da Salvação. 
A. Glória a vós, Senhor! 

Homilia
Oração dos fiéis

P. Depois de rezar com os apóstolos 
no Cenáculo, Jesus se dirigiu ao 
Horto das Oliveiras, onde igual-
mente se pôs em oração. Apresen-
temos nós também nossa oração 
ao Pai, através de nossas preces. 

A. Senhor, ouvi e atendei nossa 
prece.

L. 1. Para que, a exemplo de Cristo 
que lavou os pés dos apóstolos, a 
Igreja seja acolhedora e servidora, 
de modo especial aos mais neces-
sitados, rezemos, irmãos.

2. Para vivermos intensamente os 
três momentos do Tríduo Pascal, 
centro de nossa liturgia, rezemos, 
irmãos.  

3. Para que os jovens seminaristas 
e outros respondam com genero-
sidade ao chamado ao ministério 
sacerdotal, rezemos, irmãos. 

4. Para participarmos sempre da ce-
lebração da Eucaristia ou da cele-
bração da Palavra, especialmente 
nos domingos, rezemos, irmãos.

5. Para que a catequese de inicia-
ção à vida cristã ajude a todos a 
compreender e a viver as mara-
vilhas dos sacramentos, rezemos, 
irmãos. 

6. Por todos os que não podem par-
ticipar das celebrações comuni-
tárias do Tríduo Pascal, para que 
as acompanhem com sua oração, 
também pelos meios de comuni-
cação, rezemos, irmãos.  

7. ...
P. Ó Deus de bondade, por vos-
so Filho nos deixastes o man-
damento do amor, os dons da 
eucaristia e do Sacerdócio, 



concedei-nos, ao celebrar esta 
Ceia Sagrada, perseverar na fi-
delidade a vós para chegarmos 
ao banquete eterno que a litur-
gia antecipa. Por Cristo nosso 
Senhor!

A. Amém. 

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e preparação 

das oferendas
Anim.: Coloquemos nossa dispo-

sição ao serviço permanente aos 
irmãos e irmãs no fruto do trigo 
e da videira apresentado no altar.

A. (Nº 204) Minha vida tem senti-
do cada vez que eu venho aqui/ 
e te faço meu pedido de não me 
esquecer de ti./ Meu amor é 
como este pão que era trigo/ que 
alguém plantou depois colheu./ 
E depois tornou-se salvação e 
deu mais vida/ e alimentou o 
povo meu.

Meu amor é como este vinho que 
era fruto/ que alguém plantou 
depois colheu./ E depois en-
cheu-se de carinho e deu mais 
vida/ e saciou o povo meu.

/:Eu te ofereço vinho e pão, eu te 
ofereço meu amor.:/

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-nos, ó Deus, a graça 
de participar dignamente da Eu-
caristia, pois todas as vezes que 
celebramos este sacrifício em 
memória do vosso Filho, torna-se 
presente a nossa Redenção. Por 
Cristo nosso Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística I
(Missal, p. 469)

Pref.: Ssma. Eucaristia II 
(Missal, p. 440)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Reunido com os Apóstolos 
na última Ceia, para que a memó-
ria da Cruz salvadora permane-
cesse para sempre, ele se ofereceu 

a vós como cordeiro sem mancha 
e foi aceito como sacrifício de 
perfeito louvor. Pela comunhão 
neste sublime sacramento, a to-
dos nutris e santificais. Fazeis de 
todos um só coração, iluminais os 
povos com a luz da mesma fé e 
congregais os cristãos na mesma 
caridade. Aproximamo-nos da 
mesa de tão grande mistério, para 
encontrar por vossa graça a garan-
tia da vida eterna. Por essa razão, 
com os anjos e todos os santos, 
entoamos um cântico novo para 
proclamar a vossa bondade, can-
tando (dizendo) a uma só voz: 

A. (Nº 250) 1. Santo é o Senhor! 
Santo é o Senhor!/ Santo é o Se-
nhor, para sempre. Amém!

2. Os céus e a terra proclamam 
tua glória,/ Tua glória procla-
mam pra sempre. Amém!

3. Bendito o que vem em nome 
de Deus!/ Hosana nos céus para 
sempre. Amém!

P. Pai de misericórdia, a quem so-
bem nossos louvores, nós vos pe-
dimos por Jesus Cristo, vosso Fi-
lho e Senhor nosso, que abençoeis 
† estas oferendas apresentadas ao 
vosso altar.

A. Abençoai nossa oferenda, ó 
Senhor!

P. Nós as oferecemos pela vossa 
Igreja santa e católica: concedei-
-lhe paz e proteção, unindo-a num 
só corpo e governando-a por toda 
a terra. Nós as oferecemos tam-
bém pelo vosso servo o papa (...), 
por nosso bispo (...) e por todos os 
que guardam a fé que receberam 
dos apóstolos.

A. Conservai a vossa Igreja sem-
pre unida!

P. Lembrai-vos, ó Pai, dos vos-
sos filhos e filhas (...) e de todos 
os que circundam este altar, dos 
quais conheceis a fidelidade e a 
dedicação em vos servir. Eles vos 
oferecem conosco este sacrifício 
de louvor por si e por todos os 
seus e elevam a vós as suas preces 
para alcançar o perdão de suas fal-
tas, a segurança em suas vidas e a 
salvação que esperam.

A. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos 
filhos!

P. Em comunhão com toda a Igre-

ja, celebramos o dia santo em que 
nosso Senhor Jesus Cristo foi en-
tregue por nós. E veneramos a vir-
gem Maria, Mãe de nosso Deus e 
Senhor Jesus Cristo e também são 
José, seu esposo, os santos após-
tolos e mártires: Pedro, Paulo, 
André e todos os vossos santos. 
Por seus méritos e preces, conce-
dei-nos sem cessar a vossa prote-
ção.

A. Em comunhão com toda a 
Igreja aqui estamos!

P. Recebei, ó Pai, com bondade, a 
oferenda dos vossos servos e de 
toda a vossa família em memória 
do dia em que nosso Senhor Je-
sus Cristo entregou aos seus dis-
cípulos, para que o celebrassem, 
o mistério do seu Corpo e do seu 
Sangue. Dai-nos sempre a vossa 
paz, livrai-nos da condenação e 
acolhei-nos entre os vossos elei-
tos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e 
santificar estas oferendas, a fim de 
que se tornem para nós o Corpo 
e o Sangue de Jesus Cristo, vosso 
filho e Senhor nosso.

A. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

P. Na noite em que ia ser entregue, 
para padecer pela salvação de to-
dos, isto é, hoje, ele tomou o pão 
em suas mãos, elevou os olhos a 
vós, ó Pai, 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 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 DER-
RAMADO POR VÓS E POR 
TODOS, PRA 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 cáli-
ce, anunciamos, Senhor, a vossa 
morte, enquanto esperamos a 
vossa vinda!

P. Celebrando, pois, a memória da 
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paixão do vosso Filho, da sua res-
surreição dentre os mortos e glo-
riosa ascensão aos céus, nós, vos-
sos servos, e também vosso povo 
santo, vos oferecemos, ó Pai, den-
tre os bens que nos destes, o sacri-
fício perfeito e santo, pão da vida 
eterna e cálice da salvação.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

P. Recebei, ó Pai, esta oferenda, 
como recebestes a oferta de Abel, 
o sacrifício de Abraão e os dons 
de Melquisedeque. Nós vos supli-
camos que ela seja levada à vossa 
presença, para que, ao participar-
mos deste altar, recebendo o Cor-
po e o Sangue de vosso Filho, se-
jamos repletos de todas as graças 
e bênçãos do céu.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

P. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos e filhas (...) que partiram 
desta vida, marcados com o si-
nal da fé. A eles e a todos os que 
adormeceram no Cristo concedei 
a felicidade, a luz e a paz.

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

P. E a todos nós, pecadores, que 
confiamos na vossa imensa mise-
ricórdia, concedei, não por nossos 
méritos, mas por vossa bondade, 
o convívio dos apóstolos e márti-
res: João Batista e Estevão, Ma-
tias e Barnabé e todos os vossos 
santos. Por Cristo, Senhor nosso.

A. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!

P. Por ele não cessais de criar e san-
tificar estes bens e distribuí-los 
entre nós.

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.: Participar da mesma mesa 

fortalece os laços de comunhão 
entre as pessoas. Dando-se a nós 
como alimento na mesa eucarísti-

ca, Cristo nos une mais profunda-
mente a Ele e entre nós. 

A. Nº 281) 1. Eu quis comer esta 
ceia agora,/ pois vou morrer, já 
chegou minha hora.

Ref. /:Comei! Tomai! É meu cor-
po e meu sangue que dou./ Vivei 
no amor. Eu vou preparar a ceia 
na casa do Pai.:/

2. Comei o pão, é meu corpo imo-
lado,/ por vós, perdão para todo 
pecado.

3. E vai nascer do meu sangue a 
esperança,/ o amor, a paz, uma 
nova aliança.

4. Eu vou partir; deixo o meu tes-
tamento:/ Vivei no amor! Eis o 
meu mandamento.

5. Irei ao Pai; sinto a vossa triste-
za;/ porém, no céu, vos preparo 
outra mesa.

6. De Deus virá o Espírito Santo/ 
que vou mandar pra enxugar 
vosso pranto.

8. Crerá em mim e estará na ver-
dade/ quem vir cristãos na per-
feita unidade.

P. OREMOS! Ó Deus todo-pode-
roso, que hoje nos renovastes 
pela ceia do vosso Filho, dai-
-nos ser eternamente saciados 
na ceia do seu reino. Por Cris-
to, nosso Senhor. 

A. Amém. 
(Avisos)

4. TRANSLADAÇÃO 
DO SANTÍSSIMO

Anim.: Revivendo os passos de 
Jesus nesta noite santa, a Igreja 
fica em vigília com Ele, presente 
no Santíssimo Sacramento, que é 
transladado para o altar chamado 
da “reposição”. Somos convida-
dos a revezar-nos diante dele em 
oração até a meia-noite. 

A. (Nº 137) 1. Pelos prados e cam-
pinas verdejantes, eu vou./ É o 
Senhor que me leva a descan-
sar./ Junto às fontes de águas 
puras repousantes, eu vou./ 
Minhas forças o Senhor vai ani-
mar.

Ref. /:Tu és, Senhor, o meu pas-
tor!/ Por isso nada em minha 
vida faltará!:/

3. No banquete em sua casa, mui-
to alegre eu vou./ Um lugar em 

sua mesa me preparou./ Ele 
unge a minha fronte e me faz ser 
feliz/ e transborda a minha taça 
em seu amor.

4. Com alegria e esperança, ca-
minhando eu vou./ Minha vida 
está sempre em sua mãos./ E na 
casa do Senhor eu irei habitar/ 
e este canto para sempre irei 
cantar.

P. Graças e louvores se deem a 
todo momento. (3x)

A. Ao Santíssimo e Diviníssimo 
Sacramento.

(Conforme as circunstâncias, a 
equipe pode motivar outros can-
tos e orações. Por fim, o canto a 
seguir. Fecha-se o tabernáculo. 
As toalhas do altar são retiradas 
e as imagens, cobertas. A oração 
diante do Santíssimo prossegue... 
Não há bênção de final da missa 
nem com o Santíssimo. Bênção só 
no final da Vigília Pascal).

A. (Nº 564) 1. Tão sublime sacra-
mento adoremos neste altar,/ 
pois o Antigo Testamento deu 
ao Novo o seu lugar./ Venha a 
fé, por suplemento, os sentidos 
completar.

2. Ao eterno Pai cantemos e a 
Jesus, o Salvador;/ ao Espírito 
exaltemos, na Trindade Eterno 
Amor./ Ao Deus Uno e Trino de-
mos a alegria do louvor. Amém.

Lembrete: Amanhã, na celebração 
da Paixão e Morte do Senhor, co-
leta em favor dos lugares santos. 

(Nº 441) /:Ao redor da mesa, re-
partindo o pão,/ a maior rique-
za dos que são irmãos.:/

1. Era quinta-feira santa, quando 
o sol não mais clareia,/ estavam 
Cristo e seus discípulos reuni-
dos para a ceia.

2. Jesus Cristo, após a ceia levan-
tou-se do lugar/ e os pés dos seus 
discípulos começou logo a lavar.

3. Disse Cristo, então, a Pedro, 
que não tinha compreendido:/ 
“Se eu não te lavar os pés, não 
terás parte comigo!”

4. Cristo deu-nos o exemplo de 
amor e humildade/ e pediu a to-
dos nós muita fé e caridade.



Observações: 
Dia sem missa. 
Não há orna-
mentação; altar 
sem toalhas e 
sem velas; pre-

ver cruz e forma de apresentação 
na assembleia (para quem tiver, 
Missal, p. 260). Inicia-se em si-
lêncio, sem sinal da cruz e sau-
dação litúrgica. Dia da coleta em 
favor dos Lugares Santos. 

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 444) /:Salve Cruz liberta-

dora!:/
Anim.: No segundo dia do tríduo 

pascal, iniciado ontem com a mis-
sa da ceia do Senhor, contempla-
mos a infinita prova de amor de 
Jesus na doação de sua vida na 
Cruz pela nossa salvação. Em co-
munhão com todos os que sofrem, 
especialmente os abandonados e 
em extrema pobreza, vivamos o 
mistério da Paixão de Cristo, ser-
vo sofredor. Permaneçamos em 
silêncio (e de joelhos). 

(O presidente da celebração, diá-
cono e ministros se aproximam 
do altar, fazem-lhe reverência e 
permanecem em silêncio e de joe-
lhos). 

A. (Após o silêncio, Nº 79) Ref. 
/:Perdão, Senhor, Senhor meu 
Deus,/ tem piedade dos filhos 
teus!:/

P. Nós vos adoramos, Senhor Jesus 
Cristo, e vos bendizemos.

A. Porque pela vossa santa cruz 
remistes o mundo.

P. Bendita e louvada seja a Sagrada 
Paixão e Morte de Nosso Senhor 
Jesus Cristo.

A. Que quis padecer e morrer na 
Cruz por nosso amor. 

P. Ó Deus, foi por nós que o Cris-
to, vosso Filho, derramando o seu 
sangue, instituiu o mistério da 
Páscoa. Lembrai-vos sempre de 
vossas misericórdias, e santificai-
-nos pela vossa constante prote-
ção. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Comunidade em Oração 
Liturgia para a Paixão do Senhor – 19.4.2019

- Na CRUZ, CRISTO, o servo fiel ao Pai, realiza a maior prova de seu amor por nós.
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2. Liturgia da Palavra 
(Lecionário Dominical, Sexta-feira 

Santa C, Paulinas-Paulus, p. 786-
795)

Anim.: No caminho do Servo so-
fredor e fiel ao Pai, Cristo dá sua 
vida na Cruz, tornando redentor 
todo sofrimento humano vivido 
em união com Ele. 

1ª Leitura: Is 52,13 – 53,12 
Salmo 30(31)

S. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o 
meu espírito. 

A. Ó Pai, em tuas mãos eu entre-
go o meu espírito. 

S.1. - Senhor, eu ponho em vós mi-
nha esperança;* que eu não fique 
envergonhado eternamente! - Em 
vossas mãos, Senhor, entrego o 
meu espírito,* porque vós me sal-
vareis, ó Deus fiel!

2. - Tornei-me o opróbrio do inimi-
go,* o desprezo e zombaria dos 
vizinhos, - e objeto de pavor para 
os amigos;* fogem de mim os que 
me veem pela rua. - Os corações 
me esqueceram como um morto,* 
e tornei-me como um vaso espe-
daçado. 

3. - A vós, ó meu Senhor, eu me 
confio* e afirmo que só vós sois 
o meu Deus! - Eu entrego em vos-
sas mãos o meu destino,* libertai-
-me do inimigo e do opressor!

4. - Mostrai a vossa face ao vos-
so servo* e salvai-me pela vossa 
compaixão! - Fortalecei os cora-
ções, tende coragem,* todos vós 
que ao Senhor vos confiais.

2ª Leitura: Hb 4,14-16;5,7-9  
Evangelho: Jo 18,1 – 19,42 
A. (Nº 182) Ó Cristo palavra, pa-

lavra da vida, da vida mais ple-
na./ Quem vive a palavra tem 
vida mais vida, tem vida eterna!

L. Jesus Cristo se tornou obediente, 
obediente até a morte numa cruz; 
pelo que o Senhor Deus o exaltou, 
e deu-lhe um nome muito acima 
de outro nome. 

A. Ó Cristo, palavra...
P. Paixão de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo João. 
(N, narrador; +, Cristo; Gr, Grupo; 

L1, Leitor, voz feminina; L2, Lei-

tor, voz masculina; L3 = Leitor, 
voz masculina). 

N. Naquele tempo, Jesus saiu com 
os discípulos para o outro lado da 
torrente do Cedron. Havia aí um 
jardim, onde ele entrou com os 
discípulos. Também Judas, o trai-
dor, conhecia o lugar, porque Je-
sus costumava reunir-se aí com os 
seus discípulos. Judas levou con-
sigo um destacamento de soldados 
e alguns guardas dos sumos sacer-
dotes e fariseus, e chegou ali com 
lanternas, tochas e armas. Então 
Jesus, consciente de tudo o que ia 
acontecer, saiu ao encontro deles 
e disse: + “A quem procurais?” 
N. Eles responderam: Gr. “A Je-
sus, o Nazareno”. N. Jesus disse: 
+ “Sou eu”.  N. Judas, o traidor, 
estava junto com eles. Quando 
Jesus disse: “Sou eu”, eles recua-
ram e caíram por terra. De novo 
lhes perguntou: + “A quem procu-
rais?” N. Eles responderam: Gr. 
“A Jesus, o Nazareno”. N. Jesus 
respondeu: + “Já vos disse que 
sou eu. Se é a mim que procurais, 
então deixai que estes se retirem”. 
N. Assim se realizava a palavra 
que Jesus tinha dito: ‘Não perdi 
nenhum daqueles que me con-
fiaste’. Simão Pedro, que trazia 
uma espada consigo, puxou dela 
e feriu o servo do sumo sacerdote, 
cortando-lhe a orelha direita. O 
nome do servo era Malco. Então 
Jesus disse a Pedro: + “Guarda a 
tua espada na bainha. Não vou be-
ber o cálice que o Pai me deu?”

N. Então, os soldados, o coman-
dante e os guardas dos judeus 
prenderam Jesus e o amarraram. 
Conduziram-no primeiro a Anás, 
que era o sogro de Caifás, o Sumo 
Sacerdote naquele ano. Foi Caifás 
que deu aos judeus o conselho: “É 
preferível que um só morra pelo 
povo”. Simão Pedro e um outro 
discípulo seguiam Jesus. Esse 
discípulo era conhecido do Sumo 
Sacerdote e entrou com Jesus no 
pátio do Sumo Sacerdote. Pedro 
ficou fora, perto da porta. Então o 
outro discípulo, que era conhecido 
do Sumo Sacerdote, saiu, conver-
sou com a encarregada da porta e 



levou Pedro para dentro.  A criada 
que guardava a porta disse a Pe-
dro: L1. “Não pertences também 
tu aos discípulos desse homem?” 
N. Ele respondeu: L2. “Não!” N. 
Os empregados e os guardas fize-
ram uma fogueira e estavam se 
aquecendo, pois fazia frio. Pedro 
ficou com eles, aquecendo-se. 
Entretanto, o Sumo Sacerdote in-
terrogou Jesus a respeito de seus 
discípulos e de seu ensinamento. 
Jesus lhe respondeu: + “Eu fa-
lei às claras ao mundo. Ensinei 
sempre na sinagoga e no Templo, 
onde todos os judeus se reúnem. 
Nada falei às escondidas. Por que 
me interrogas? Pergunta aos que 
ouviram o que falei; eles sabem o 
que eu disse”.  N. Quando Jesus 
falou isso, um dos guardas que ali 
estava deu-lhe uma bofetada, di-
zendo: L3. “É assim que respon-
des ao Sumo Sacerdote?” N. Res-
pondeu-lhe Jesus: + “Se respondi 
mal, mostra em quê; mas, se falei 
bem, por que me bates?” N. En-
tão, Anás enviou Jesus amarrado 
para Caifás, o Sumo Sacerdote. 
Simão Pedro continuava lá, em 
pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: 
Gr. “Não és tu, também, um dos 
discípulos dele?” N. Pedro ne-
gou: L2. “Não!” N. Então um dos 
empregados do Sumo Sacerdote, 
parente daquele a quem Pedro ti-
nha cortado a orelha, disse: L3. 
“Será que não te vi no jardim com 
ele?” N. Novamente Pedro negou. 
E na mesma hora, o galo cantou. 
De Caifás, levaram Jesus ao palá-
cio do governador. Era de manhã 
cedo. Eles mesmos não entraram 
no palácio, para não ficarem im-
puros e poderem comer a páscoa. 
Então Pilatos saiu ao encontro 
deles e disse: L3. “Que acusação 
apresentais contra este homem?” 
N. Eles responderam: Gr. “Se não 
fosse malfeitor, não o teríamos 
entregue a ti!” N. Pilatos disse: 
L3. “Tomai-o vós mesmos e jul-
gai-o de acordo com a vossa lei”. 
N. Os judeus lhe responderam: 
Gr. “Nós não podemos condenar 
ninguém à morte”. N. Assim se 
realizava o que Jesus tinha dito, 
significando de que morte havia 
de morrer. Então Pilatos entrou 
de novo no palácio, chamou Je-
sus e perguntou-lhe: L3. “Tu és o 
rei dos judeus?” N. Jesus respon-
deu: + “Tu estás dizendo isso por 
ti mesmo, ou outros te disseram 
isso de mim?” N. Pilatos falou: 
L3. “Por acaso, sou judeu? O teu 

povo e os sumos sacerdotes te en-
tregaram a mim. Que fizeste?” N. 
Jesus respondeu: + “O meu reino 
não é deste mundo. Se o meu rei-
no fosse deste mundo, os meus 
guardas teriam lutado para que 
eu não fosse entregue aos judeus. 
Mas o meu reino não é daqui”.  N. 
Pilatos disse a Jesus: L3. “Então, 
tu és rei?” N. Jesus respondeu: + 
“Tu o dizes: eu sou rei. Eu nasci 
e vim ao mundo para isto: para 
dar testemunho da verdade. Todo 
aquele que é da verdade escuta 
a minha voz”. N. Pilatos disse a 
Jesus: L3. “O que é a verdade?” 
N. Ao dizer isso, Pilatos saiu ao 
encontro dos judeus, e disse-lhes: 
L3. “Eu não encontro nenhuma 
culpa nele. Mas existe entre vós 
um costume, que pela Páscoa 
eu vos solte um preso. Quereis 
que vos solte o rei dos Judeus?” 
N. Então, começaram a gritar de 
novo: Gr. “Este não, mas Barra-
bás!” N. Barrabás era um bandi-
do. Então Pilatos mandou flagelar 
Jesus. Os soldados teceram uma 
coroa de espinhos e a colocaram 
na cabeça de Jesus. Vestiram-no 
com um manto vermelho, apro-
ximavam-se dele e diziam: Gr. 
“Viva o rei dos judeus!” N. E da-
vam-lhe bofetadas. Pilatos saiu 
de novo e disse aos judeus: L3. 
“Olhai, eu o trago aqui fora, dian-
te de vós, para que saibais que não 
encontro nele crime algum”.  N. 
Então Jesus veio para fora, trazen-
do a coroa de espinhos e o manto 
vermelho. Pilatos disse-lhes: L3. 
“Eis o homem!” N. Quando viram 
Jesus, os sumos sacerdotes e os 
guardas começaram a gritar: Gr. 
“Crucifica-o! Crucifica-o!” N. Pi-
latos respondeu: L3. “Levai-o vós 
mesmos para o crucificar, pois eu 
não encontro nele crime algum”. 
N. Os judeus responderam: Gr. 
“Nós temos uma Lei, e, segundo 
essa Lei, ele deve morrer, porque 
se fez Filho de Deus”. N. Ao ou-
vir essas palavras, Pilatos ficou 
com mais medo ainda. Entrou 
outra vez no palácio e perguntou 
a Jesus: L3. “De onde és tu?” N. 
Jesus ficou calado. Então Pilatos 
disse: L3. “Não me respondes? 
Não sabes que tenho autoridade 
para te soltar e autoridade para te 
crucificar?” N. Jesus respondeu: 
+ “Tu não terias autoridade algu-
ma sobre mim, se ela não te fosse 
dada do alto. Quem me entregou 
a ti, portanto, tem culpa maior”.  
N. Por causa disso, Pilatos pro-

curava soltar Jesus. Mas os ju-
deus gritavam: Gr. “Se soltas este 
homem, não és amigo de César. 
Todo aquele que se faz rei, decla-
ra-se contra César”.  N. Ouvindo 
essas palavras, Pilatos levou Jesus 
para fora e sentou-se no tribunal, 
no lugar chamado “Pavimento”, 
em hebraico “Gábata”.  Era o dia 
da preparação da Páscoa, por vol-
ta do meio-dia. Pilatos disse aos 
judeus: L3. “Eis o vosso rei!” N. 
Eles, porém, gritavam: Gr. “Fora! 
Fora! Crucifica-o!” N. Pilatos dis-
se: L3. “Hei de crucificar o vosso 
rei?” N. Os sumos sacerdotes res-
ponderam: Gr. “Não temos outro 
rei senão César”. N. Então Pilatos 
entregou Jesus para ser crucifica-
do, e eles o levaram. Jesus tomou 
a cruz sobre si e saiu para o lugar 
chamado “Calvário”, em hebrai-
co “Gólgota”. Ali o crucificaram, 
com outros dois: um de cada lado, 
e Jesus no meio. Pilatos mandou 
ainda escrever um letreiro e colo-
cá-lo na cruz; nele estava escrito: 
“Jesus Nazareno, o Rei dos Ju-
deus”. Muitos judeus puderam 
ver o letreiro, porque o lugar em 
que Jesus foi crucificado ficava 
perto da cidade. O letreiro estava 
escrito em hebraico, latim e gre-
go. Então os sumos sacerdotes 
dos judeus disseram a Pilatos: Gr. 
“Não escreva ‘O Rei dos Judeus’, 
mas sim o que ele disse: ‘Eu sou 
o Rei dos judeus’”. N. Pilatos res-
pondeu: L3. “O que escrevi, está 
escrito”.  N. Depois que crucifica-
ram Jesus, os soldados repartiram 
a sua roupa em quatro partes, uma 
parte para cada soldado. Quanto à 
túnica, esta era tecida sem costu-
ra, em peça única de alto a baixo. 
Disseram então entre si: Gr. “Não 
vamos dividir a túnica. Tiremos 
a sorte para ver de quem será”.  
N. Assim se cumpria a Escritura 
que diz: “Repartiram entre si as 
minhas vestes e lançaram sor-
te sobre a minha túnica”. Assim 
procederam os soldados. Perto 
da cruz de Jesus, estavam de pé a 
sua mãe, a irmã da sua mãe, Ma-
ria de Cléofas, e Maria Madalena. 
Jesus, ao ver sua mãe e, ao lado 
dela, o discípulo que ele amava, 
disse à mãe: + “Mulher, este é o 
teu filho”. N. Depois disse ao dis-
cípulo: + “Esta é a tua mãe”.  N. 
Dessa hora em diante, o discípulo 
a acolheu consigo. Depois disso, 
Jesus, sabendo que tudo estava 
consumado, e para que a Escritu-
ra se cumprisse até o fim, disse: 



+ “Tenho sede”. N. Havia ali uma 
jarra cheia de vinagre. Amarraram 
numa vara uma esponja embebida 
de vinagre e levaram-na à boca de 
Jesus. Ele tomou o vinagre e dis-
se: + “Tudo está consumado”.  N. 
E, inclinando a cabeça, entregou 
o espírito. 

(Todos se ajoelham. Momento de 
silêncio).

N. Era o dia da preparação para a 
Páscoa. Os judeus queriam evitar 
que os corpos ficassem na cruz 
durante o sábado, porque aquele 
sábado era dia de festa solene. 
Então pediram a Pilatos que man-
dasse quebrar as pernas aos cru-
cificados e os tirasse da cruz. Os 
soldados foram e quebraram as 
pernas de um e, depois, do outro 
que foram crucificados com Je-
sus. Ao se aproximarem de Jesus, 
e vendo que já estava morto, não 
lhe quebraram as pernas; mas um 
soldado abriu-lhe o lado com uma 
lança, e logo saiu sangue e água. 
Aquele que viu, dá testemunho e 
seu testemunho é verdadeiro; e ele 
sabe que fala a verdade, para que 
vós também acrediteis. Isso acon-
teceu para que se cumprisse a Es-
critura, que diz: “Não quebrarão 
nenhum dos seus ossos”.  E outra 
Escritura ainda diz: “Olharão para 
aquele que transpassaram”. De-
pois disso, José de Arimateia, que 
era discípulo de Jesus – mas às 
escondidas, por medo dos judeus 
– pediu a Pilatos para tirar o corpo 
de Jesus. Pilatos consentiu. Então 
José veio tirar o corpo de Jesus. 
Chegou também Nicodemos, o 
mesmo que antes tinha ido de noi-
te encontrar-se com Jesus. Levou 
uns trinta quilos de perfume feito 
de mirra e aloés. Então tomaram o 
corpo de Jesus e envolveram-no, 
com os aromas, em faixas de li-
nho, como os judeus costumam 
sepultar. No lugar onde Jesus foi 
crucificado, havia um jardim e, 
no jardim, um túmulo novo, onde 
ainda ninguém tinha sido sepul-
tado. Por causa da preparação da 
Páscoa, e como o túmulo estava 
perto, foi ali que colocaram Jesus. 

P. Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor. 

Homilia
3. ORAÇÃO UNIVERSAL

P. Irmãos e irmãs, a dolorosa Pai-
xão de Cristo deve motivar sen-
timentos de compaixão e solida-
riedade por todos os que padecem 
duramente seja pelas enfermida-

des seja pelas injustiças sociais.  
Elevemos a Deus nossa súplica 
pelas mais diversas necessidades 
da Igreja e do mundo.

1. Pela Igreja e sua missão
L. Oremos pela Igreja de Deus para 

que, na paz e na unidade, anun-
cie a todos a alegria do Evange-
lho, com entusiasmo contagiante, 
como insiste nosso Papa. (Prece 
em silêncio).

A. (pode ser cantando) Acolhei 
nossa prece, Senhor! Sobre nós 
derramai vosso amor!

P. Deus eterno e todo-poderoso, 
que em Cristo revelastes a vossa 
glória a todos os povos, velai so-
bre a obra do vosso amor. Que a 
vossa Igreja, espalhada por todo 
o mundo, permaneça inabalável 
na fé e na força evangelizadora e 
proclame sempre o vosso nome. 
Por Cristo, nosso Senhor. / A. 
Amém. 

2. Pelo Papa
L. Oremos pelo Papa Francisco, 

Bispo de Roma com a missão de 
presidir, na caridade, a Igreja em 
todo o mundo. (Prece em silên-
cio).

A. Acolhei nossa prece, Senhor...
P. Deus onipotente e eterno, que 

dispusestes todas as coisas com 
sabedoria, dignai-vos escutar nos-
sos pedidos: protegei com amor o 
Papa Francisco que escolhestes, 
para que o povo cristão que con-
duzis por meio dele possa crescer 
sempre mais na fé. Por Cristo, 
nosso Senhor. / A. Amém. 

3. Por todos os membros da Igreja
L. Oremos pelo nosso Bispo ___, 

por todos os bispos, padres, diá-
conos, ministros não ordenados, 
religiosos e religiosas, leigos e 
leigas. (Prece em silêncio).

A. Acolhei nossa prece, Senhor...
P. Deus eterno e todo-poderoso, 

que santificais e governais pelo 
vosso Espírito todo o corpo da 
Igreja, escutai as súplicas que vos 
dirigimos por todos os ministros 
e membros de vossa Igreja. Fazei 
que cada um, pelo dom da vossa 
graça, vos sirva com fidelidade. 
Por Cristo, nosso Senhor. / A. 
Amém. 
4. Pelos que são encaminhados 

aos sacramentos
L. Oremos pelos que serão bati-

zados, pelos catequizandos, seus 
pais, padrinhos e catequistas para 
que abram sua mente e seu cora-
ção aos apelos de Deus e à sua 
graça. (Prece em silêncio).

A. Acolhei nossa prece, Senhor...

P. Deus eterno e todo-poderoso, que 
por novos nascimentos tornais fe-
cunda a vossa Igreja, aumentai a 
fé e o entendimento dos catecú-
menos, para que, renascidos pelo 
batismo, sejam contados entre os 
vossos filhos adotivos. Por Cristo, 
nosso Senhor. / A. Amém. 

5. Pela unidade dos cristãos
L. Oremos por todos os irmãos e ir-

mãs que creem no Cristo para que 
o Senhor nosso Deus se digne re-
unir e conservar na unidade da sua 
Igreja todos os que vivem segun-
do a verdade. (Prece em silêncio).

A. Acolhei nossa prece, Senhor...
P. Deus eterno e todo-poderoso, 

que reunis o que está disperso e 
conservais o que está unido, velai 
sobre o rebanho do vosso Filho. 
Que a integridade da fé e os laços 
da caridade unam os que foram 
consagrados por um só batismo. 
Por Cristo, nosso Senhor. / A. 
Amém.
6. Pelas comunidades de Israel

L. Oremos pelos nossos irmãos 
descendentes de Abraão, Isac e 
Jacó, aos quais nosso Deus fa-
lou em primeiro lugar, a fim de 
que cresçam na fidelidade de sua 
aliança e no amor do seu nome. 
(Prece em silêncio).

A. Acolhei nossa prece, Senhor...
P. Deus eterno e todo-poderoso, 

que fizestes aliança com Abraão e 
seus descendentes, escutai as pre-
ces da vossa Igreja. Que o povo da 
primitiva aliança mereça alcançar 
a plenitude da vossa redenção. Por 
Cristo, nosso Senhor. / A. Amém.
7. Pelos que têm outra prática 

religiosa
L. Oremos pelos irmãos e irmãs 

das diversas religiões e grupos 
religiosos autônomos. (Prece em 
silêncio).

A. Acolhei nossa prece, Senhor...
P. Deus eterno e todo-poderoso, 

dai a todos os que vos buscam e 
louvam por diversas expressões 
religiosas e caminham sob o vos-
so olhar com sinceridade de cora-
ção crescer no conhecimento da 
verdade. E fazei que unidos pelo 
diálogo inter-religioso, sejam no 
mundo testemunhas mais fiéis da 
vossa caridade, no amor recípro-
co e participando com maior so-
licitude do mistério da vida. Por 
Cristo, nosso Senhor. / A. Amém. 
8. Pelos que não creem em Deus

L. Oremos pelos que não reconhe-
cem a Deus, para que, buscando 
lealmente o que é reto, possam 
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chegar ao Deus verdadeiro. (Pre-
ce em silêncio).

A. Acolhei nossa prece, Senhor...
P. Deus eterno e todo-poderoso, 

vós criastes todos os seres huma-
nos e pusestes em seu coração o 
desejo de procurar-vos para que, 
tendo-vos encontrado, só em vós 
achassem repouso. Concedei 
que, entre as dificuldades deste 
mundo, discernindo os sinais da 
vossa bondade e vendo o teste-
munho das boas obras daqueles 
que creem em vós, todos tenham 
a alegria de proclamar que sois o 
único Deus verdadeiro e Pai de to-
dos os seres humanos. Por Cristo, 
nosso Senhor. / A. Amém.

9. Pelos poderes públicos
L. Rezemos pelos que governam as 

nações, pelos organismos interna-
cionais, pelos que atuam no poder 
executivo, legislativo e judiciário 
em seus diversos níveis, para que 
todos busquem unicamente o bem 
comum, na justiça e na transpa-
rência. (Prece em silêncio).

A. Acolhei nossa prece, Senhor...
P. Deus de poder e misericórdia, 

que tendes na mão o coração dos 
seres humanos e o direito dos po-
vos, olhai com bondade aqueles 
que exercem poder público. Que 
por vossa graça se consolidem por 
toda a terra a segurança e a paz, 
o bem-estar das nações e a liber-
dade religiosa. Por Cristo, nosso 
Senhor. / A. Amém. 

10. Por todos os que sofrem       
provações

L. Oremos pelos doentes, pelos que 
passam fome, pelos desemprega-
dos, dependentes químicos, pre-
sidiários, migrantes, refugiados, 
desabrigados, pelas vítimas de 
qualquer tipo de injustiça, do trá-
fico humano, do trabalho escravo, 
da violência, da guerra, das ca-
tástrofes naturais e sociais, pelas 
crianças e idosos abandonados, 
por aqueles que agonizam. (Prece 
em silêncio).

A. Acolhei nossa prece, Senhor...
P. Deus de clemência e bondade, 

sois a consolação dos aflitos e a 
força dos que labutam. Cheguem 
até vós as preces dos que clamam 
em sua aflição, sejam quais forem 
os seus sofrimentos, para que se 
alegrem em suas provações com 
o socorro da vossa misericórdia. 
Por Cristo, nosso Senhor. / A. 
Amém. 

4. ADORAÇÃO DA CRUZ
Anim.: Cristo anunciou que quando 

fosse erguido na Cruz nos atrairia 

a Ele. Dando sua vida por nós na 
Cruz, ele venceu a morte e o pe-
cado. Por isso ela se tornou sinal 
de vitória. Adorando-a, adoramos 
a Ele, que a tornou árvore da vida. 

P. Eis o lenho da cruz, do qual pen-
deu a salvação do mundo (3x).

A. Vinde, adoremos!
P. Nós vos adoramos, Senhor Jesus 

Cristo, e vos bendizemos!
A. Porque pela vossa santa Cruz 

remistes o mundo!
(Alguns ou todos se aproximam e 

beijam a cruz). 
A. (Nº 445) Ref. Vitória, tu reina-

rás! Ó cruz, tu nos salvarás!
1. Brilhando sobre o mundo que 

vive sem tua luz,/ tu és um sol 
fecundo de amor e de paz, ó 
cruz!

2. Aumenta a confiança do pobre 
e do pecador,/ confirma nossa 
esperança na marcha para o Se-
nhor.

3. À sombra dos teus braços a 
Igreja viverá./ Por ti no eterno 
abraço o Pai nos acolherá.
Coleta para os Lugares Santos

Anim.: Sempre, mas especialmente 
neste dia da Paixão de Cristo, recor-
damos os lugares em que Ele viveu 
e renovamos nossa comunhão com 
as comunidades que lá continuam, 
passando por diversas dificuldades. 
Solidárias com elas, as comunida-
des católicas do mundo fazem hoje 
uma coleta em favor da Igreja da-
queles lugares. Por nossa oferta, 
neste momento, expressamos nosso 
amor a Cristo e seus seguidores na 
terra em que viveu.

A. (Nº 203) Ref. Sabes, Senhor, o 
que temos é tão pouco pra dar./ 
Mas este pouco nós queremos 
com os irmãos compartilhar.

5. COMUNHÃO
(Estender a toalha e colocar o cor-

poral sobre o altar; buscar cibó-
rio com as hóstias consagradas e 
colocar sobre o altar).

P. (Motiva a oração do Pai-Nosso; 
Livrai-nos... (sem a oração da 
paz). Felizes os convidados..., cfe. 
pp.267-268 do Missal Romano).

Anim.: A entrega de Cristo, o cor-
deiro sacrificado para libertar-nos 
do pecado, continua. Na comu-
nhão eucarística, ele se dá a nós 
em alimento para tomarmos cada 
dia nossa cruz e segui-lo com fi-
delidade. 

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, perma-
necei no meu amor./ Para dar 
amor puro, permanecei no 
meu amor./ Como ramos ao tron-
co, permanecei em mim.

2. Para amar sem medida, perma-
necei.../ Para dar vossas vidas, 
permanecei .../Para ser meus 
amigos, permanecei ...

3. Para ver o caminho, permanecei 
.../ Para ver a verdade, permane-
cei .../ Para ter sempre vida, per-
manecei ...

4. Para ser sal da terra, permanecei 
.../Para ser luz do mundo, per-
manecei .../ Para ser testemunha, 
permanecei ...

5. Se o mundo odeia,  p e r m a -
necei .../ Se a dor vos assalta, per-
manecei .../ Se a morte vos chega, 
permanecei ...

6. Se vos dobra a tristeza, perma-
necei .../ Se é amargo o pranto, 
permanecei .../ Se inquieta a ten-
tação, permanecei ...

7. Quando a noite é longa, perma-
necei .../ Quando não há estrelas, 
permanecei .../ Quando o medo 
vos toma, permanecei em mim.

9. Quem comer o pão da vida, 
eu o ressuscitarei,/ e no reino 
do meu Pai teremos vida plena-
mente./ Onde todos os irmãos 
serão eterna comunhão.

P. OREMOS. Ó Deus, que nos 
renovastes pela santa morte 
e ressurreição do vosso Filho 
Jesus Cristo, confirmai em nós 
a graça da vossa misericórdia, 
para que, participando des-
te mistério, vos consagremos 
sempre a nossa vida. Por Cris-
to, nosso Senhor.  

A. Amém. 

Avisos (s/ Vigília Pascal...)
A. (Nº 538) Ref. /:Maria, mãe da 

esperança, ensina-nos a cami-
nhar!/ Maria, mãe da esperan-
ça! E faze a gente não desani-
mar!:/ 

Oração final
P. (Mãos estendidas sobre o povo). 

Que a vossa bênção, ó Deus, des-
ça copiosa sobre o vosso povo, 
que acaba de celebrar a morte do 
vosso Filho, na esperança da sua 
ressurreição. Venha o vosso per-
dão, seja dado o vosso consolo; 
cresça a fé verdadeira e a reden-
ção se confirme. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 
(Todos se retiram em silêncio).



Observações: A 
vigília começa 
após o pôr do sol 
e tem um mínimo 
de leituras. Não 
poderia haver 
celebração sem 

os 4 momentos: rito da  luz, litur-
gia da Palavra, liturgia batismal e 
liturgia eucarística. Providenciar 
fogo fora da igreja, para o início 
da celebração; igreja sem luz até a 
3ª proclamação “eis a luz de Cris-
to” no fim da procissão da luz; 
preparar o Círio, recipiente/s com 
água para ser abençoada, lugar 
especial para o círio e a água...  

  
1. LITURGIA DA LUZ

Bênção do fogo e preparação do 
Círio

Anim.: (Todos perto do fogo....) 
No terceiro grande momento do 
Tríduo Pascal, nesta noite sole-
ne, celebramos a vitória de Cristo 
sobre a morte, recordamos as ma-
ravilhas de Deus na criação e na 
história da salvação e confirma-
mos nossa fé recebida no batismo. 

A. ((Nº 48) Ref. Venham todos! 
É o Pai quem convida/ para a 
prece, a renúncia, o amor!/ Tua 
morte, que é fonte de vida,/ cele-
bramos, contritos, Senhor!

P. (--- alguma motivação conforme 
a circunstância ---) Meus irmãos 
e minhas irmãs! Nesta noite santa, 
em que nosso Senhor Jesus Cristo 
passou da morte à vida, a Igreja 
convida os seus filhos dispersos por 
toda a terra a se reunirem em vigília 
e oração. Se comemorarmos a Pás-
coa do Senhor ouvindo sua palavra 
e celebrando seus mistérios, pode-
mos ter a firme esperança de parti-
cipar do seu triunfo sobre a morte e 
de sua vida em Deus.  

A. (Nº 9) Ó luz do Senhor, que 
vens sobre a terra,/ inunda meu 
ser, permanece em nós.

P. (Bênção do fogo) OREMOS. Ó 
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Deus, que pelo vosso Filho trou-
xestes àqueles que creem o cla-
rão da vossa luz, santificai  este 
novo fogo. Concedei que a festa 
da Páscoa acenda em nós tal de-
sejo do céu, que possamos chegar 
purificados à festa da luz eterna. 
Por Cristo, nosso Senhor.  

A. Amém. 
Anim.: (Preparação do Círio) O 

círio pascal, símbolo do Cristo 
Ressuscitado, será marcado com 
a cruz, com a primeira e a última 
letra do alfabeto e com os algaris-
mos do ano em curso, lembrando 
que a salvação em Cristo se reali-
za em cada momento da história 
humana.  

P. Cristo ontem e hoje,/ Princípio e 
Fim,/ Alfa e Ômega (A e Z). A Ele 
o tempo / e a eternidade / a glória 
e o poder / pelos séculos sem fim. 
Amém.

A. (Nº 54) Ref. /:Ele está no meio 
de nós, sua Igreja, povo de 
Deus.:/

Anim.: Lembrando as chagas de 
Cristo, são colocados cinco grãos 
de incenso no círio pascal.

P. (1) Por suas santas chagas, (2) 
suas chagas gloriosas, (3) o Cristo 
Senhor (4) nos proteja (5) e nos 
guarde. Amém.

Anim.: O fogo, que se conseguia 
pela fricção de duas pedras, é 
símbolo do clarão de Cristo que 
sai glorioso do sepulcro cavado 
na rocha. No fogo há pouco aben-
çoado, o círio é aceso.

P. (Acende o Círio e depois exorta:) 
A luz de Cristo que ressuscita res-
plandecente dissipe as trevas do 
nosso coração e de toda a nossa 
vida.

A. /:Brilhe sobre nós a luz, luz do 
mundo que é Jesus!:/

Procissão com o Círio
Anim.: Na travessia do deserto, o 

povo foi conduzido pela coluna 
de novem luminosa. Cristo é a 
luz que conduz a todos nós. Com 

nossas velas acesas no círio que 
simboliza a luz de Cristo, prosse-
guimos em procissão. (As velas 
vão sendo acesas e todos seguem 
para o interior da igreja, sem luzes 
acesas)

P. (na porta da Igreja): Eis a luz de 
Cristo! 

A. (Cantando): Demos graças a 
Deus.

A. (Nº 382) /:Esta luz vai me guiar 
/ nos caminhos da escuridão./ 
Minha fé vai aumentar,/ minha 
vida mudar!:/

P. (2ª vez: no meio da Igreja; 3ª 
vez: próximo ao altar): Eis a luz 
de Cristo! 

A. Demos graças a Deus. /:Esta 
luz vai me guiar...:/

(acender luz da Igreja).

PROCLAMAÇÃO
DA PÁSCOA

Anim.: Na culminância do rito da 
luz, a Igreja proclama solenemen-
te a Páscoa, com um hino que aju-
da a reviver a história da salvação, 
que culmina na Ressurreição glo-
riosa de Cristo, cujo símbolo é o 
Círio pascal. (Pode ser a Procla-
mação da Páscoa cfe. Missal Ro-
mano, pp.276-278, ou a Procla-
mação que está no nº 451 do livro 
de cantos “ao redor da mesa”. Se-
ria bom alternar uma estrofe voz 
masculina, outra feminina e outra 
as duas juntas, com a assembleia 
cantando o refrão).

A. (Ref. Nº 451) Salve, Luz Eter-
na, Luz és Tu, Jesus!/ Teu clarão 
é a fé, fé que nos conduz.

2. LITURGIA DA PALAVRA
P. Meus irmãos e minhas irmãs, 

tendo iniciado solenemente esta 
vigília, ouçamos no recolhimen-
to desta noite a palavra de Deus. 
Vejamos como ele salvou outro-
ra o seu povo e, nestes últimos 
tempos, enviou o seu Filho como 
redentor. (Lecionário Dominical, 



D. da Páscoa na Ressurreição do 
Senhor – Vigília Pascal na Noite 
Santa, Paulinas-Paulus, p. 796-
815)

Gn 1,1.26-31a (Lec., p. 798-799)
Sl 103(104) (Lec., p. 799-800) 

S. Enviai o vosso Espírito, Senhor, 
e da terra toda face renovai.

A. Enviai o vosso Espírito, Se-
nhor, e da terra toda face reno-
vai. 

1. - Bendize, ó minha alma, ao Se-
nhor!* Ó meu Deus e meu Senhor, 
como sois grande! - De majestade 
e esplendor vos revestis* e de luz 
vos envolveis como num manto.

2. - Fazeis brotar em meio aos va-
les as nascentes* que passam ser-
peando entre as montanhas; - às 
suas margens vêm morar os pas-
sarinhos,* entre os ramos eles er-
guem o seu canto. 

3. – Quão numerosas, ó Senhor, são 
vossas obras,* e que sabedoria em 
todas elas! – Encheu-se a terra 
com as vossas criaturas!* Bendi-
ze, ó minha alma, ao Senhor! 

P. OREMOS. Deus eterno e to-
do-poderoso, que dispondes de 
modo admirável todas as vos-
sas obras, dai aos que foram 
resgatados pelo vosso Filho 
a graça de compreender que 
o sacrifício do Cristo, nossa 
Páscoa, na plenitude dos tem-
pos, ultrapassa em grandeza a 
criação do mundo realizada no 
princípio. Por Cristo, nosso Se-
nhor. 

A. Amém. 

Ex 14,15-15,1a
 (capítulo 14, versículo 15 até capí-

tulo 15, versículo 1, parte inicial). 
(Lecionário Dominical, página 
804-805).

S. Cantemos ao Senhor que fez bri-
lhar a sua glória./ A. Cantemos 
ao Senhor que fez brilhar a sua 
glória.

1. Ao Senhor quero cantar, pois fez 
brilhar a sua glória: precipitou no 
mar vermelho o cavalo e o cava-
leiro! O Senhor é minha força, é 
a razão do meu cantar, pois foi ele 
neste dia para mim libertação!

2. Vosso povo levareis e o plan-
tareis em vosso Monte, no lugar 
que preparastes para a vossa ha-
bitação, no Santuário construí-
do pelas vossa próprias mãos. O 
Senhor há de reinar eternamente, 
pelos séculos!

P. OREMOS. Ó Deus, vemos bri-
lhar ainda em nossos dias as 
vossas maravilhas. Como ma-
nifestastes outrora o vosso po-
der, libertando um só povo da 
perseguição do Faraó, realizais 
agora a salvação de todas as 
nações, fazendo-nos renascer 
nas águas do batismo. Conce-
dei a todos os seres humanos 
tornarem-se filhos de Abraão e 
membros do vosso povo eleito. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Is 55,1-11(Lec., p. 808-809). 
Cânt. Is 12 (Lec, p. 809) 

S. Com alegria bebereis/ do manan-
cial da salvação.

A. Com alegria bebereis/ do ma-
nancial da salvação.

S.1. Eis o Deus, meu Salvador, eu 
confio e nada temo; o Senhor é 
minha força, meu louvor e sal-
vação.* Com alegria bebereis do 
manancial da salvação.

2. E direis naquele dia: “Dai lou-
vores ao Senhor, invocai seu santo 
nome, anunciai suas maravilhas, 
entre os povos proclamai que seu 
nome é o mais sublime.” 

3. Louvai cantando ao nosso Deus, 
que fez prodígios e portentos,* 
publicai em toda a terra suas gran-
des maravilhas!* Exultai cantan-
do alegres, habitantes de Sião,* 
porque é grande em vosso meio o 
Deus Santo de Israel. 

P. OREMOS! Deus eterno e todo-
-poderoso, única esperança do 
mundo, anunciastes pela voz dos 
profetas os mistérios que hoje 
se realizam. Aumentai o fervor 
do vosso povo, pois nenhum dos 
vossos filhos conseguirá progredir 
na virtude sem o auxílio da vossa 
graça. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
(Outra leitura: Ez 36,16-17a.18-28 

(Lecionário Dominical, p. 811-
812 / Sl, p. 812 ou 813 / oração, 
missal, p. 282/30). 

Solene Glória Pascal 
A. (Nº 102 – adaptado – pode haver 

toque de campainha e sino) Ref.: 
Glória, glória, aleluia! Glória, 
glória, aleluia! Glória, glória, 
aleluia, JESUS RESSUSCI-
TOU!

1. Na beleza do que vemos / Deus 
nos fala ao coração, / tudo can-
ta: 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: / fes-
ta, flores, mesa e pão,/ a família 
reunida,/ paz, amor, ressurrei-
ção. / Surge sempre nova vida,/ 
quando há vida em comunhão. 
JESUS RESSUSCITOU!

P. OREMOS! Ó Deus, que ilu-
minais esta noite santa com a 
glória da ressurreição do Se-
nhor, despertai na vossa Igreja 
o espírito filial para que, intei-
ramente renovados, vos sirva-
mos de todo o coração por toda 
a nossa vida. PNSrJC.

A. Amém. 

Leit.: Rm 6,3-11 (Lec.,p. 813-814) 
 Sl 117 (118) (Lec., p. 814) 

S. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Ale-
luia!

A. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Ale-
luia!

S. 1. Dai graças ao Senhor, porque 
ele é bom! Eterna é a sua mise-
ricórdia! A casa de Israel agora o 
dia: Eterna é a sua misericórdia!

2. A mão direita do Senhor fez ma-
ravilhas, a mão direita do Senhor 
me levantou, a mão direita do 
Senhor fez maravilhas! Não mor-
rerei, mas ao contrário, viverei 
para cantar as grandes obras do 
Senhor!

3. A pedra que os pedreiros rejei-
taram tornou-se agora a pedra an-
gular. Pelo Senhor é que foi feito 
tudo isso: que maravilhas ele fez a 
nossos olhos!

Evangelho: Lc 24,1-12
(Lecionário, p. 814-815)

Homilia



3. LITURGIA BATISMAL
P. (Havendo batismo e/ou bênção 

da água batismal, 1ª exortação 
Missal, p. 283, Ladainha de To-
dos os Santos, conforme Missal 
Romano, Paulinas-Vozes, p. 284-
285) 

Bênção da Água
P. (Não havendo batismo nem 

bênção da água batismal) Meus 
irmãos e minhas irmãs, invoque-
mos o Senhor nosso Deus para 
que se digne abençoar esta água, 
que vai ser aspergida sobre nós, 
recordando o nosso batismo. Que 
Ele se digne renovar-nos, para 
que permaneçamos fiéis ao Espí-
rito que recebemos.

P. Senhor nosso Deus, velai sobre o 
vosso povo e nesta noite santa em 
que celebramos a maravilha da 
nossa criação e a maravilha ainda 
maior da nossa redenção, dignai-
-vos aben+çoar esta água. Fostes 
vós que a criastes para fecundar 
a terra, para lavar nossos corpos 
e refazer nossas forças. Também 
a fizestes instrumento da vossa 
misericórdia: por ela libertastes o 
vosso povo do cativeiro e aplacas-
tes no deserto a sua sede; por ela 
os profetas anunciaram a vossa 
aliança que era vosso desejo con-
cluir com a humanidade; por ela 
finalmente, consagrada pelo Cris-
to no Jordão, renovastes, pelo ba-
nho do novo nascimento, a nossa 
natureza pecadora. Que esta água 
seja para nós uma recordação do 
nosso batismo e nos faça parti-
cipar da alegria dos que foram 
batizados na Páscoa. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 

Renovação das Promessas
do batismo

Anim.: Com a água abençoada, 
que recorda nosso batismo, reno-
vamos os compromissos nele as-
sumidos, 

para sermos promotores de políti-
cas públicas de promoção huma-
na, como nos lembrou a Campa-
nha da Fraternidade.

P. Meus irmãos, pelo mistério pas-
cal, fomos no batismo sepultados 

com Cristo, para vivermos com 
Ele uma vida nova. Por isso, ter-
minados os exercícios da Quares-
ma, renovemos as promessas do 
nosso batismo, pelas quais já re-
nunciamos a Satanás e suas obras, 
e prometamos servir a Deus na 
Santa Igreja Católica. Portanto:

P. Para viver na liberdade dos filhos 
e filhas de Deus, renunciais ao pe-
cado?

A. Renuncio.
P. Para viver como irmãos e irmãs, 

renunciais a tudo o que vos pos-
sa desunir, para que o pecado não 
domine sobre vós?

A. Renuncio.
P. Para seguir Jesus Cristo, renun-

ciais ao demônio, autor e princí-
pio do pecado?

A. Renuncio.
P. Credes em Deus Pai, criador do 

céu e da terra? 
A. Creio.
P. Credes em Jesus Cristo, seu úni-

co Filho, nosso Senhor, que nas-
ceu da Virgem Maria, padeceu 
e foi sepultado, ressuscitou dos 
mortos e subiu ao céu?

A. Creio. 
P. Credes no Espírito Santo, na san-

ta Igreja católica, na comunhão 
dos Santos, na remissão dos peca-
dos, na ressurreição dos mortos e 
na vida eterna?

A. Creio.
P. O Deus todo-poderoso, Pai de 

nosso Senhor Jesus Cristo, que 
nos fez renascer pela água e pelo 
Espírito Santo e nos concedeu o 
perdão de todo o pecado, guar-
de-nos em sua graça para a vida 
eterna, no Cristo Jesus, nosso Se-
nhor.

A. (Nº 377) 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 ca-
minhar 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.

4. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e preparação  

das oferendas
Anim. Coloquemos no altar, com o 

pão e o vinho, os frutos da quares-
ma e deste Tríduo Pascal.

(Nº 456) Ref. Eu creio num mun-
do novo, pois Cristo ressusci-
tou!/ 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.

5. Na fé dos que estão sofrendo, 
no riso do meu irmão,/ na hora 
em que está morrendo, eu vejo 
ressurreição.

6. Na mesa do pão e vinho, ao 
lado do meu irmão,/ porque não 
estou sozinho, eu vejo ressurrei-
ção.

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor...
P. Acolhei, ó Deus, com estas 
oferendas as preces do vosso 
povo, para que a nova vida, 
que brota do mistério pascal, 
seja por vossa graça penhor da 
eternidade. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém.

Oração Eucarística II
(Missal, p. 478)

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 nesta noite em que 
Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. 
Ele é o verdadeiro Cordeiro, que 
tira o pecado do mundo. Morren-
do, destruiu a morte e, ressurgin-
do, 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 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, hosa-
na nas alturas.

3. Bendito o que vem, bendito, 
em nome do Senhor.
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P. Na verdade, ó Pai, vós sois 
santo e fonte de toda santidade. 
Santificai, pois, estas oferendas, 
derramando sobre elas o vosso 
Espírito, a fim de que se tornem 
para nós o Corpo e + o Sangue de 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso. 

A. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

P. Estando para ser entregue e abra-
çando livremente a paixão, ele to-
mou 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: TO-
MAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É 
O CÁLICE DO MEU SANGUE, 
O SANGUE DA NOVA E ETER-
NA 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. Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Je-
sus

P. Celebrando, pois, a memória da 
morte e ressurreição do vosso Fi-
lho, nós vos oferecemos, ó Pai, o 
pão da vida e o cálice da salvação; 
e vos agradecemos porque nos 
tornastes dignos de estar aqui na 
vossa presença e vos servir.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

P. E nós vos suplicamos que, par-
ticipando do Corpo e Sangue de 
Cristo, sejamos reunidos pelo Es-
pírito Santo num só corpo.

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

P. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja que se faz presente pelo 
mundo inteiro: que ela cresça na 
caridade, com o papa N., com 
nosso bispo N. e todos os minis-
tros do vosso povo.

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

P. Lembrai-vos também dos (ou-

tros) nossos irmãos e irmãs que 
morreram na esperança da ressur-
reição e de todos os que partiram 
desta vida: acolhei-os junto a vós 
na luz da vossa face.

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

P. Enfim, nós vos pedimos, tende 
piedade de todos nós e dai-nos 
participar da vida eterna, com a 
Virgem Maria, Mãe de Deus, com 
São José, seu esposo e com os 
santos Apóstolos e todos os que 
neste mundo vos serviram, a fim 
de vos louvarmos e glorificarmos 
por Jesus Cristo, vosso Filho.

A. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!

P. Por Cristo, com Cristo, em Cris-
to, a vós, Deus Pai todo-podero-
so, na unidade do Espírito Santo, 
toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre.

A. Amém. 

Rito da Comunhão Eucarística
(Pai nosso/Or. da paz/Fr.do pão)
Anim.: No túmulo vazio, no anún-

cio do anjo, as mulheres e os ou-
tros discípulos reconheceram a 
ressurreição de Cristo. No Pão 
consagrado, nós o reconhecemos 
presente entre nós para nos forta-
lecer no testemunho de sua vitória 
sobre a morte e o pecado.

A. (Nº 454) Ref. Cristo hoje res-
suscita, 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 rei-
na a esperança,/ onde o pobre e 
o aflito ganham nova confiança.

3. Cristo hoje ressuscita onde rei-
na nova luz,/ onde o povo é ins-
truído no Evangelho de Jesus.

4. Cristo hoje ressuscita onde im-
pera 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, derramai 
em nós o vosso espírito de cari-
dade, para que, saciados pelos 

sacramentos pascais, permane-
çamos unidos no vosso amor. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém.

5. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Testemunhemos com perse-

verança e fidelidade o fundamento 
de nossa fé que celebramos nesta 
Vigília Pascal, Cristo ressuscitou 
e nele haveremos de ressuscitar. 

A. (Nº 452) Ref. Cristo venceu, 
aleluia! Ressuscitou, aleluia!/ 
O Pai lhe deu glória e poder eis 
nosso canto: Aleluia!

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós. 
P. Que o Deus todo-poderoso vos 

abençoe nesta solenidade pascal e 
vos proteja contra todo o pecado. 
/ A. Amém. 

P. Aquele que nos renova para a 
vida eterna, pela ressurreição de 
seu Filho vos enriqueça com o 
dom da imortalidade. / A. Amém.

P. E vós que, transcorridos os dias 
da paixão do Senhor, celebrais 
com alegria a festa da Páscoa, 
possais chegar exultantes à festa 
das eternas alegrias. / A. Amém.

P. Abençoe-vos Deus onipotente e 
eterno, Pai e Filho e Espírito San-
to. / A. Amém. 

P. Levai a todos a alegria do Se-
nhor Ressuscitado; ide em paz e 
o Senhor vos acompanhe, aleluia, 
aleluia!

A. Graças a Deus, aleluia, aleluia!
A. Amém.

Feliz PÁSCOA!
Para você, irmão, irmã, para sua 

família e comunidade, as ale-
grias de Cristo Ressuscitado. 
Que Ele os confirme na esperan-
ça da vida eterna e no compro-
misso com a promoção de políti-
cas públicas de inclusão e defesa 
da vida e de nossa Casa Comum. 
Votos do Bispo diocesano, Dom 
José Gislon, do Bispo emérito, 
Dom Girônimo Zanandréa e, dos 
que estão a serviço nos setores 
de pastoral, movimentos leigos e 
no Centro Diocesano de Admi-
nistração e Pastoral.



      1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 453) 
Ref. /:Ó morte 
onde está tua 
vitória?/ Cristo 
ressurgiu, hon-
ra e glória!:/

 Anim.: Na ale-
gria pascal, pro-

clamamos jubilosos que, vencen-
do a morte e o pecado, Cristo per-
manece conosco. Alegremo-nos e 
nele exultemos. Felizes, anuncie-
mos que Ele realizou o que anun-
ciou e apareceu ressuscitado às 
mulheres e aos outros discípulos, 
confirmando-os na fé n’Ele. 

A. (Nº 455) 1. O Cristo está vivo! 
Aleluia!/ Ele está entre nós! Ale-
luia!/ Bendito seu nome na terra 
e no céu! Aleluia! Aleluia! / 2. É 
nossa alegria! Aleluia!/ É nossa 
esperança! Aleluia!/ É nosso ca-
minho e também nosso pão!/ Ale-
luia! Aleluia! / 3. Na fé, na ale-
gria! Aleluia!/ Louvor ao Senhor! 
Aleluia!/ Jesus nos amou, Jesus 
nos salvou!/ Aleluia! Aleluia! / 4. 
O Cristo está vivo! Aleluia!/ Va-
mos, 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 vida nova e a paz de Cristo 

Ressuscitado, rosto esplendoroso 
da misericórdia do Pai e a luz do 
Espírito Santo estejam convosco.

A. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo. 

A vida na liturgia
P. (--- No Brasil, comemoração 

civil de Tiradentes / sexta-feira e 
sábado, seminário diocesano de 
Liturgia / ---)

P. Diante de nós, até Pentecostes, 
está o Círio Pascal, grande símbo-
lo do Cristo Ressuscitado, que foi 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor – 21.4.2019
- Em Cristo Ressuscitado, que caminha conosco, a plenitude da vida
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introduzido em nosso recinto na 
Vigília Pascal da noite de ontem. 
N’Ele, aclamamos Aquele que 
nos salvou (apontando para ele): 
Bendito sejais, ó Deus Criador, 
Pai Santo e Senhor, pela ressur-
reição de vosso Filho, nosso Re-
dentor, e por essa luz radiante, que 
destrói as trevas do pecado.

A. (Canto Lit. 2012/16; 2013/17) 
Luz radiante, luz de alegria, 
/:luz da glória, Cristo Jesus!:/

Ato penitencial com aspersão
P. Na vigília pascal da noite pas-

sada, foi abençoada a água para 
a renovação dos compromissos 
batismais. Louvemos a Deus pela 
vida nova da água do batismo.

(ministro/s com jarra/s de água se 
coloca/m diante de quem preside)

A. (Nº 380) Ref. /:És água viva, és 
vida nova,/ e todo o dia me ba-
tizas outra vez./ Me fazes renas-
cer, me fazes reviver./ Eu quero 
água desta fonte de onde vens.:/

P. Nós vos bendizemos, ó Deus, 
porque nos fizestes renascer pela 
água e pelo Espírito em nosso 
santo Batismo. Concedei que pela 
aspersão desta água abençoada na 
solene vigília pascal sejamos re-
novados na graça do sacramento 
que nos tornou criaturas novas. 
Por Cristo, nosso Senhor. (Duran-
te a aspersão sobre a Assembleia, 
se canta:). 

A. (Canto Lit. 2008/13) /:Banha-
dos em Cristo somos novas cria-
turas./ As coisas antigas já se 
passaram,/ somos nascidos de 
novo./ Aleluia, aleluia, aleluia!:/

P. Deus onipotente e bondoso...
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 can-
ta: 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: / fes-
ta, flores, mesa e pão,/ a família 
reunida,/ paz, amor, ressurrei-
ção. / Surge sempre nova vida,/ 
quando há vida em comunhão. 
JESUS RESSUSCITOU!

P. OREMOS. Ó Deus, por vos-
so 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, D. da Pás-
coa na Ressurreição do Senhor – 
Missa do dia de Páscoa, paulinas-
-Paulus, p. 816-821)

Anim. Por sua Palavra, Deus nos 
ajuda a entender a Paixão de seu 
Filho Jesus Cristo e a viver sua 
gloriosa ressurreição, buscando 
sempre os valores do Reino.

1ª Leitura: At 10,34a.37-43
L. Leitura dos Atos dos Apóstolos.  
Naqueles dias, Pedro tomou a pa-

lavra 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 domina-
dos pelo demônio; porque Deus 
estava com ele. E nós somos tes-
temunhas de tudo o que Jesus fez 



na terra dos judeus e em Jerusa-
lém. Eles o mataram, pregando-o 
numa cruz. Mas Deus o ressus-
citou no terceiro dia, conceden-
do-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 mor-
tos. 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, por-
que ele é bom!* “Eterna é a sua 
misericórdia!” - A casa de Israel 
agora o diga:* “Eterna é a sua mi-
sericórdia!”

2. - A mão direita do Senhor fez ma-
ravilhas,* 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 rejei-
taram,* 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 alcan-
çar 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 es-
condida, com Cristo, em Deus. 
Quando Cristo, vossa vida, apa-
recer em seu triunfo, então vós 
aparecereis também com ele, re-
vestidos de glória. - Palavra do 
Senhor.

A. Graças a Deus.

Sequência
S. 1. Cantai, Cristãos, afinal: “Sal-

ve, 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 en-
frenta 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 túmu-
lo abandonado. Os anjos da cor do 
sol, dobrado ao chão o lençol...

5. O Cristo, que leva aos céus, ca-
minha à frente dos seus!” Ressus-
citou de verdade. Ó Rei, ó Cristo, 
piedade!

Evangelho: Jo 20,1-9
(Nas missas vespertinas, pode ser 

Lc 24,13-35)      
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia, ale-

luia!:/
S. O nosso cordeiro pascal, Jesus 

Cristo, já foi imolado. Celebre-
mos, assim, esta festa, na sinceri-
dade e verdade. 

A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco. 
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo segundo João.
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 ti-
nha 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 tú-
mulo, e não sabemos onde o colo-
caram”. Saíram, então, Pedro e o 
outro discípulo e foram ao túmulo. 
Os dois corriam juntos, mas o ou-
tro 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 Si-
mão 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 chega-
do primeiro ao túmulo. Ele viu, e 
acreditou. De fato, eles ainda não 
tinham compreendido a Escritura, 
segundo a qual ele devia ressusci-
tar dos mortos. - Palavra da Sal-
vação.

A. Glória a Vós, Senhor. 

Homilia 
Profissão da fé

(Nº 192) 1. Eu creio em Deus Pai, 
poder e ternura/ que toda cria-
tura governa. Amém!/ Amém! 
Aleluia! Por Deus fomos fei-
tos/ 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! Ale-
luia! O Espírito Santo/ nos une 
e conduz para sempre. Amém!

Oração dos fiéis
P. Na alegria pascal, neste Dia que 

o Senhor fez para nós, elevemos 
nossas preces a Deus Pai para que 
a vitória do Ressuscitado revigore 
seus discípulos missionários e re-
nove o muno inteiro.

A. Pela Ressurreição de vosso Fi-
lho, ouvi-nos, Senhor!

L. 1. Para que, na graça da Páscoa, 
testemunhemos a todos nossa cer-
teza e esperança na ressurreição 
eterna, nós vos pedimos.  

2. Para buscarmos sempre e somen-
te os valores do alto e vivermos 
agradecidos pela vida nova do 
Batismo, nós vos pedimos. 

3. Para que a luz de Cristo Ressus-
citado torne as famílias solidárias 
com os empobrecidos e anuncia-
doras de alegria para os tristes, 
nós vos pedimos. 

4. Para que os doentes e todos os 
que experimentam a solidão te-
nham a solicitude dos irmãos, o 
conforto da união com Cristo na 
sua Cruz e na sua vitória, nós vos 
pedimos. 



5. Para a nossa comunidade, revi-
gorada pelas celebrações pascais, 
se empenhe na promoção de polí-
ticas públicas de inclusão dos ex-
cluídos, nós vos pedimos.

6. Para a Igreja irradiar a alegria do 
Evangelho e cuidar zelosamente 
da Casa Comum, segundo o Papa 
Francisco, nós vos pedimos.

7. ...
P. Ó Deus que nos dais a alegria 
da Páscoa, confirmai nossa fé e 
fazei-nos testemunhas corajo-
sas da Boa Nova da Salvação 
fortalecendo a ação missioná-
ria da Igreja. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Apresentação das oferendas

Anim. Ofereçamos a Deus, com o 
pão e o vinho do sacrifício, os fru-
tos de renovação desta Páscoa. 

A. (Canto Lit. 2011, nº. 8) 1. És 
bendito, Deus ternura / pelo pão 
que, com fartura,/ nos concedes 
cada dia./ Pelo vinho que ale-
gra,/ quem festeja e quem cele-
bra,/ pelo amor que nos recria.

Ref.: Abençoa, ó Pai de bondade 
/ a oferenda que o povo te traz,/ 
nosso esforço de fraternidade,/ 
nossa fome de pão e de paz.

2. Neste encontro do teu povo / 
nós sonhamos mundo novo,/ 
partilhamos luta e pão./ Supe-
ramos a ganância,/ o egoísmo 
a intolerância./ Procuramos ser 
irmãos.

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 Igre-
ja maravilhosamente renasce e se 
alimenta. Por Cristo, nosso Se-
nhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística III
(Missal, p. 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 tempo em 
que Cristo, nossa Páscoa, foi imo-
lado. Ele é o verdadeiro Cordeiro, 
que tira o pecado do mundo. Mor-
rendo, destruiu a morte e, ressur-
gindo, deu-nos a vida. Transbor-
dando de alegria pascal, nós nos 
unimos aos anjos e a todos os san-
tos, para celebrar a vossa glória, 
cantando a uma só voz: 

A. (Nº 238-Solo e repetição) Santo, 
santo, santo,/ Senhor Deus do uni-
verso!/ O céu e a terra proclamam 
a vossa glória!/ Hosana, hosana, 
hosana,/ hosana nas alturas!/ Ben-
dito o que vem/ em nome do Se-
nhor!/ Hosana, hosana, hosana,/ 
hosana nas alturas!

P. Na verdade, vós sois santo, ó 
Deus do universo, e tudo o que 
criastes proclama o vosso louvor, 
porque, por Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso, e pela força 
do Espírito Santo, dais vida e san-
tidade a todas as coisas e não ces-
sais de reunir o vosso povo, para 
que vos ofereça em toda parte, do 
nascer ao pôr-do-sol, um sacrifí-
cio 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 San-
gue 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, di-
zendo: TOMAI, TODOS, E CO-
MEI: ISTO É O MEU CORPO, 
QUE SERÁ ENTREGUE POR 
VÓS.

P. Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e o deu 
a seus discípulos, dizendo: TO-
MAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É 
O CÁLICE DO MEU SANGUE, 
O SANGUE DA NOVA E ETER-
NA 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. Anunciamos, Senhor a vossa 

morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Je-
sus!

P. Celebrando agora, ó Pai, a me-
mória do vosso Filho, da sua pai-
xão 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 sacrifí-
cio que nos reconcilia convosco 
e concedei que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do vosso 
Filho, sejamos repletos do Espíri-
to 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 Após-
tolos e Mártires, N. e todos os san-
tos, que não cessam de interceder 
por nós na vossa presença.

A. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!

P. E agora, nós vos suplicamos, ó 
Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a 
salvação ao mundo inteiro. Con-
firmai 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 famí-
lia, que está aqui, na vossa presen-
ça. Reuni em vós, Pai de miseri-
córdia, todos os vossos filhos e fi-
lhas dispersos pelo mundo inteiro.

A. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!
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P. Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs 
que partiram desta vida (N.) e 
todos os que morreram na vossa 
amizade. Unidos a eles, espera-
mos também nós saciar-nos eter-
namente da vossa glória, por Cris-
to, Senhor nosso. 

A. A todos saciai com vossa gló-
ria!

P. Por ele dais ao mundo todo bem 
e toda graça.

P. Por Cristo, com Cristo, em Cris-
to, a vós, Deus Pai todo-podero-
so, 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, na glória da ressur-

reição, é o Pão da vida para todos 
os que percorrem o caminho por 
Ele indicado.

A. (Canto Lit. 2011/12; 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 res-
surreição! / Eu vivo na vida do 
povo,/ estou onde houver comu-
nhão!:/

2. O coração bate mais forte, 
acelerado,/ ao ver o túmulo que 
esconde o ‘seu’ Jesus,/ o olhar 
procura irrequieto o seu ama-
do,/ mas, no vazio, encontra 
apenas uma luz.

3. A pedra fria que enterrara tan-
tos sonhos,/ já removida, não se 
encontra mais no chão./ Vai! 
Anuncia a boa nova aos meus 
amigos,/ leva alegria e esperan-
ça aos teus irmãos.

4. A Boa-Nova põe em marcha 
os companheiros,/ seus cora-
ções estão aflitos, buscam paz./ 
Caminham juntos, um, porém, 
chega primeiro./ O que é ama-
do, o que mais ama corre mais.

5. Ninguém, jamais, sepultará 
esta esperança: / o Cristo vive e 

nos convoca a renascer./ Quem 
vai com Ele não desiste, não se 
cansa,/ Ele é o pão que nos sus-
tenta e faz crescer. 

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
(Avisos/Compromisso)

Anim. Nosso testemunho pode 
ajudar outros a viverem o encon-
tro com Cristo Ressuscitado que 
transforma a vida. 

A. (Canto Lit. 2013/12) Brilhe a 
vossa luz, brilhe para sempre,/ 
sejam luminosas vossas mãos e 
as mentes!/ /:Brilhe a vossa luz! 
Brilhe a vossa luz!:/

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 pecado. / 
A. Amém.

P. Aquele que nos renova para a 
vida eterna, pela ressurreição de 
seu Filho, vos enriqueça com o 
dom da imortalidade./ 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 eter-
nas alegrias./ A. Amém.

P. Abençoe-vos Deus rico em mi-
sericórdia, Pai e Filho e Espírito 
Santo./ A. Amém. 

P. Levai a todos a alegria do Se-
nhor Ressuscitado; ide em paz e 
o Senhor vos acompanhe, aleluia, 
aleluia!

A. Graças a Deus, aleluia, aleluia!
 
Lembretes:
-Seg.-feira, confraternização de 

Páscoa dos padres e bispos. 
- De terça a quinta-feira, Dom 

José, novena da Divina Miseri-
córdia, Sant. Sagr. Cor. De Je-
sus, Criciúma, SC.

- Quinta-feira, 19h, Dom José, 
missa pelos 60 anos da Diocese 
de Chapecó na Catedral Sto. An-
tonio daquela cidade.

- Sexta-feira, 14h30, tarde de ora-
ção do Ap. da Or. das Par. da 
cidade de Erexim, na ig. N. Sra. 
Aparecida, Bela Vista.

- Sexta-feira à noite e sábado, Se-
minário diocesano de Liturgia, 
no Seminário de Fátima.

- Sáb., das 08h às 17, no Centro 
Dioc. de Past. e Ad., encontro de 
formação para novas assessoras 
da Inf. e Adoles. Mis.; 16h, Pri-
meira Eucaristia na Catedral São 
José. 

- Domingo – 2º de Páscoa - Dia 
da Divina Misericórdia – En-
contro de liturgia com leigos/as 
das Paróquias da cidade de Ere-
chim, no Centro Cat. S. Cristó-
vão.

Leituras da semana:
Dia 22, 2ªf, At 2,14.22-32; Sl 

15(16),1-2a.5. 7-8. 9-10. 11 (R/. 
1); Mt 28,8-15; dia 23, 3ªf, At 
2,36-41; Sl 32(33); Jo 20,11-
18; dia 24, 4ªf, At 3,1-10; Sl 
104(105); Lc 24,13-35; dia 25, 
5ªf, At 3,11-26; Sl 8,2a.5.6-7. 
8-9 (R/. 2ab); Lc 24,35-48; dia 
26, 6ªf, At 4,1-12; Sl 117(118); 
Jo 21,1-14; dia 27, sáb, At 4,13-
21 ; Sl 117(118); Mc 16,9-15; 
dia 03, dom, 2º de Páscoa, At 
5,12-16; Sl 117(118); Ap 1,9-
11a.12-13.17-18; Jo 20,19-31 
(Tomé).

Feliz PÁSCOA!
Para você, irmão, irmã, para sua 

família e comunidade, as ale-
grias de Cristo Ressuscitado. 
Que Ele os confirme na esperan-
ça da vida eterna e no compro-
misso com a promoção de políti-
cas públicas de inclusão e defesa 
da vida e de nossa Casa Comum. 
Votos do Bispo diocesano, Dom 
José Gislon, do Bispo emérito, 
Dom Girônimo Zanandréa e, dos 
que estão a serviço nos setores 
de pastoral, movimentos leigos e 
no Centro Diocesano de Admi-
nistração e Pastoral.



Nota: - Até 
Pentecostes, 
o Círio Pascal 
em destaque.

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 460) Ref. /:O Ressuscitado 

vive entre nós! Amém! Aleluia!:/
Anim.: Em sua Compaixão infi-

nita, Cristo Ressuscitado foi ao 
encontro dos discípulos que o ha-
viam abandonado em sua Paixão 
e Morte. Apesar de nossas faltas, 
Ele sempre nos reúne para dar-nos 
os dons de sua misericórdia, a paz 
e o perdão, especialmente neste 
Domingo da Divina Misericórdia.

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 ven-
ceu. 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. O Deus da esperança, rico em 

misericórdia, que nos congrega 
em seu Filho Jesus, pela ação do 
Espírito Santo, esteja convosco.

A. (Cantando): Bendito seja Deus 
/ que nos reuniu no amor de 
Cristo!

A vida na liturgia
P. (... domingo da Divina Miseri-

córdia / dia do trabalhador/a, 
quarta-feira  / Assembleia da 
CNBB de quarta-feira até o dia 
10 /  ... acena para o Círio Pascal 
e proclama).

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 2º Domingo da Páscoa – 28.4.2019

- Domingo, dia do encontro renovador da comunidade com Cristo Ressuscitado
- Domingo da Divina Misericórdia
Cor litúrgica: BRANCO         Ano 41 - Nº 2395        Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

P. Bendito sejais, Deus da vida, 
pela Ressurreição de Jesus Cris-
to e por esta luz radiante, sinal da 
sua presença entre nós e de vosso 
imenso amor para conosco!  

A. (Ref. nº 451) Salve, luz eterna! 
Luz és tu, Jesus! Teu clarão é a 
fé, fé que nos conduz!

Ato penitencial
P. Neste domingo da Divina Mise-

ricórdia, Deus nos revela de modo 
especial a sua infinita ternura que 
perdoa e conforta. Manifestemos-
-lhe nossa confiança no seu per-
dão. 

L. Senhor, que destes a paz e o po-
der de perdoar aos discípulos, ten-
de piedade de nós, 

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que sempre falastes e 

agistes movido pela misericórdia, 
tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos chamais a viver 

a misericórdia que tendes conos-
co, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus onipotente e misericordio-

so...
A. Amém.

Glória
A. (Nº 88) S. Glória a Deus nas al-

turas! 
A. Glória, glória, aleluia!
S. Glória a Deus, paz na terra! 
A. Glória, glória, aleluia!
/:Glória! Glória nos céus!/ Paz na 

terra entre os homens!:/
1. Glória a Deus, glória ao Pai! 

Glória a Deus criador,/ que no 
Filho tornou-se o Senhor Deus 
da vida!

2. Glória a Deus, glória ao Filho! 
Glória a Deus, nosso irmão!/ 
Nos remiu do pecado, nos abriu 
novo reino!/ 

3. Glória ao Espírito Santo, Deus 
que nos santifica!/ Glória a Deus 

que nos une a caminho do Pai!
4. Glória a Deus uno e santo: Pai, 

Espírito e Filho!/ Glória a Deus 
uno e trino! Glória a Deus co-
munhão!

P. OREMOS. Ó Deus de eterna 
misericórdia, que reacendeis a 
fé do vosso povo na renovação 
da festa pascal, aumentai a gra-
ça que nos destes. E fazei que 
compreendamos melhor o ba-
tismo que nos lavou, o espírito 
que nos deu nova vida, e o san-
gue que nos redimiu. PNSrJC.

A. Amém. 

2. PROCLAMÇÃO
DA PALAVRA

(Lecionário Dominical, 2º D. da 
Páscoa C, paulinas-Paulus, p. 
822-825)

Anim.: A celebração comunitária 
dominical com o Ressuscitado 
confirma a fé dos seus discípulos 
missionários para o anúncio e o 
testemunho do seu amor.

1ª Leitura: At 5,12-16
L. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Muitos sinais e maravilhas eram 

realizados entre o povo pelas mãos 
dos apóstolos. Todos os fiéis se 
reuniam, com muita união, no 
Pórtico de Salomão. Nenhum dos 
outros ousava juntar-se a eles, mas 
o povo estimava-os muito. Crescia 
sempre mais o número dos que 
aderiam ao Senhor pela fé; era 
uma multidão de homens e mu-
lheres. Chegavam a transportar 
para as praças os doentes em ca-
mas e macas, a fim de que, quan-
do Pedro passasse, pelo menos a 
sua sombra tocasse alguns deles. 
A multidão vinha até das cidades 
vizinhas de Jerusalém, trazendo 
doentes e pessoas atormentadas 
por maus espíritos. E todos eram 
curados. - Palavra do Senhor

A. Graças a Deus.



Salmo: Sl 117 (118)
S. Dai graças ao Senhor porque Ele 

é bom; eterna é sua misericórdia!
A. Dai graças ao Senhor porque 

Ele é bom; eterna é sua miseri-
córdia!

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 mise-
ricórdia!”

2. - “A pedra que os pedreiros re-
jeitaram * 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!

3. - Ó Senhor, dai-nos a vossa sal-
vação,* ó Senhor, dai-nos também 
prosperidade! - Bendito seja, em 
nome do Senhor,* aquele que em 
seus átrios vai entrando! - Desta 
casa do Senhor vos bendizemos.* 
Que o Senhor e nosso Deus nos 
ilumine!

2ª Leitura: Ap 1,9-13.17-19
L. Leitura do Livro do Apocalipse 

de São João. 
Eu, João, vosso irmão e compa-

nheiro na tribulação, e também 
no reino e na perseverança em 
Jesus, fui levado à ilha de Pat-
mos, por causa da Palavra de 
Deus e do testemunho que eu 
dava de Jesus. No dia do Senhor, 
fui arrebatado pelo Espírito e 
ouvi atrás de mim uma voz forte, 
como de trombeta, a qual dizia: 
“O que vais ver, escreve-o num 
livro. Então voltei-me para ver 
quem estava falando; e ao vol-
tar-me, vi sete candelabros de 
ouro. No meio dos candelabros 
havia alguém semelhante a um 
“filho de homem”, vestido com 
uma túnica comprida e com uma 
faixa de ouro em volta do peito. 
Ao vê-lo, caí como morto a seus 
pés, mas ele colocou sobre mim 
sua mão direita e disse: “Não te-
nhas medo. Eu sou o Primeiro e 
o Último, aquele que vive. Esti-
ve morto, mas agora estou vivo 
para sempre. Eu tenho a chave 

da morte e da região dos mortos. 
Escreve, pois, o que viste, aquilo 
que está acontecendo e que vai 
acontecer depois. - Palavra do 
Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Jo 20,19-31
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia, ale-

luia!:/
S. “Acreditaste, Tomé, porque me 

viste. Felizes os que creram sem 
ter visto!”

A. Aleluia....
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo, segundo João. 
A. Glória a vós, Senhor! 
(N = Narrador; + = Cristo; Gr = 

Grupo (discípulos); L = Leitor 
(Tomé)

N. Ao anoitecer daquele dia, o pri-
meiro da semana, estando fecha-
das, por medo dos judeus, as por-
tas do lugar onde os discípulos se 
encontravam, Jesus entrou e, pon-
do-se no meio deles, disse: + “A 
paz esteja convosco”. N. Depois 
destas 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 isto soprou 
sobre eles e disse: + “Recebei o 
Espírito Santo. A quem perdoar-
des os pecados, eles lhes serão 
perdoados; a quem os não per-
doardes, 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 acredita-
rei”. N. Oito dias depois, encon-
travam-se os discípulos novamen-
te reunidos em casa, e Tomé es-
tava com eles. Estando fechadas 
as portas, Jesus entrou, pôs-se no 
meio deles e disse: + “A paz este-
ja 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 Se-
nhor e meu Deus!” N. Jesus lhe 
disse: + “Acreditaste, porque me 
viste? Bem-aventurados os que 
creram sem terem visto!” N. Je-
sus realizou muitos outros sinais 
diante dos discípulos, que não es-
tão 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

P. Creio em Deus Pai, todo-pode-
roso,

A. criador do céu e da terra, de 
todas as coisas visíveis e invisí-
veis.

P. Creio em um só Senhor, Jesus 
Cristo,

A. Filho Unigênito de Deus, nas-
cido 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 fei-
tas, 

A. E por nós, homens, e para nos-
sa 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; 

A. padeceu e foi sepultado. Res-
suscitou ao terceiro dia, confor-
me as Escrituras, e subiu aos 
céus, onde está sentado à direita 
do Pai.

P. E de novo há de vir, em sua gló-
ria, 

A. para julgar os vivos e os mor-
tos; e o seu Reino não terá fim. 

P. Creio no Espírito Santo, 
A. Senhor que dá a vida, e proce-

de do Pai e do Filho; e com o Pai 
e o Filho é adorado e glorifica-
do: ele que falou pelos profetas. 

P. Creio na Igreja, 



A. uma, santa, católica e apostóli-
ca. Professo um só batismo para 
a remissão dos pecados. E espe-
ro a ressurreição dos mortos e 
a vida do mundo que há de vir. 
Amém.

Oração dos fiéis
P. A Deus, “paciente e misericor-

dioso, que revela seu amor como 
o de um pai e de uma mãe”, apre-
sentemos nossas preces comuni-
tárias.

A. Atendei-nos, Senhor, pela vitó-
ria de Cristo.

1. Para que, participando sempre 
da celebração litúrgica dominical, 
cresçamos na fé e na comunhão 
fraterna, rezemos, irmãos.

2. Para que, à luz da fé, “pelas 
obras de misericórdia corporais, 
toquemos a carne de Cristo nos 
irmãos e irmãs necessitados”, re-
zemos, irmãos. 

3. Para sermos misericordiosos 
com todos, consolarmos os aflitos 
e desanimados e vivermos a espi-
ritualidade da divina misericór-
dia, rezemos, irmãos.

4. Para que sejam empreendidas as 
iniciativas necessárias para que 
todos tenham o indispensável 
para vida digna, à luz de Cristo 
Ressuscitado, rezemos, irmãos.

5. Para que os idosos e os doentes 
sem assistência tenham sempre 
nossa solidariedade e a força da 
esperança fundada na Ressurrei-
ção de Cristo, rezemos, irmãos. 

6. Para que a Assembleia dos Bis-
pos, a partir de quarta-feira, os 
confirme na missão de pastores do 
povo congregado na fé no Cristo 
Ressuscitado, rezemos, irmãos.

7. .... 
P. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, 

fazei que o Espírito de Cristo res-
suscitado nos revele a plenitude 
da sua Páscoa e inspire os nossos 
gestos e palavras, para sermos 
suas testemunhas. Pelo mesmo 
Cristo, nosso Senhor.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e preparação

das oferendas
Anim.: Agradecidos por este tem-

po extraordinário da misericórdia, 

apresentemos a Deus todos os 
gestos de perdão e reconciliação 
vividos em nossas famílias e em 
nossa comunidade. 

A. (Nº 219) 1. Bendito sejas, 
Deus, por esta paz/ tão frágil e 
insegura que ainda temos!/ É 
dom de teu amor e também fru-
to/ da luta dos irmãos que aqui 
trazemos.

Ref.: Pão e vinho, ó Pai, apresen-
tamos,/ pela paz e o perdão nós 
suplicamos.:/

2. Bendito sejas, Deus, pelo per-
dão/ que dás a nós qual graça 
e mandamento./ Trazemos es-
tes dons que consagrados,/ da 
Aliança são penhor e sacramen-
to.

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, re-
novados, 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
O mistério pascal –mis.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 tempo em 
que Cristo, nossa Páscoa, foi imo-
lado. Ele é o verdadeiro Cordeiro, 
que tira o pecado do mundo. Mor-
rendo, destruiu a morte e, ressur-
gindo, deu-nos a vida. Transbor-
dando de alegria pascal, nós nos 
unimos aos anjos e a todos os san-
tos, para celebrar a vossa glória, 
cantando a uma só voz: 

A. (Nº 243 - solo e repetição) San-
to, santo, santo é o Senhor!/ Ó 
Deus do universo, Deus nosso 
criador!/ No céu, na terra bri-
lha 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 conos-
co por ele, mandai vosso Espíri-
to 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 entre-

gue, ceando com seus apósto-
los, Jesus tomou o pão em suas 
mãos, olhou para o céu e deu 
graças, partiu o pão e o entre-
gou 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 entregou a seus discípulos, di-
zendo: TOMAI, TODOS, E BE-
BEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE 
DA NOVA E ETERNA ALIAN-
ÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS, PRA 
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 des-
te vinho, se recorda a paixão de 
Jesus Cristo e se fica esperando 
sua volta!

P. Recordamos, ó Pai, neste mo-
mento, 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 vi-
nho, o Corpo e Sangue dele ofe-
recidos, o Espírito nos uma num 
só corpo, para sermos um só povo 
em seu amor. 

A. O Espírito nos uma num só 
corpo!

P. Protegei vossa Igreja que cami-



nha nas estradas do mundo rumo 
ao céu, cada dia renovando a es-
perança de chegar junto a vós, na 
vossa paz. 

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

P. Dai ao santo padre, o papa (...), 
ser bem firme na Fé, na Caridade, 
e a (...), que é bispo desta Igreja, 
muita luz para guiar o seu reba-
nho.

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

P. Esperamos entrar na vida eter-
na com a virgem, mãe de Deus 
e da Igreja, com São José, seu 
esposo, os apóstolos e todos 
os santos, que na vida soube-
ram amar Cristo e seus irmãos. 
A. Esperamos entrar na vida 
eterna!

P. A todos que chamastes para outra 
vida na vossa amizade e aos mar-
cados com o sinal da fé, abrindo 
vossos braços, acolhei-os. Que vi-
vam para sempre bem felizes no 
reino que para todos preparastes. 
A. A todos dai a luz que não se 
apaga!

P. E a nós, que agora estamos re-
unidos e somos povo santo e pe-
cador, 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.: Transmitindo os dons da 

paz e do perdão aos discípulos 
fechados no cenáculo por medo, 
Cristo lhes deu plena alegria. 
Dando-se a nós na comunhão eu-
carística, Ele nos fortalece para o 
testemunho alegre de sua miseri-
córdia. 

A. (Canto Lit. 2016/3) 1. Eis que 
venho: é jubileu, é alegria!/ Vem 
provar misericórdia e perdão/ 
nesta fonte de esperança que 
sacia,/ te anima e te sustenta na 
missão.  

Ref. Perdoa e serás sempre per-
doado./ 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-mi-
sericórdia 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 ata-
lhos a vagar,/ nos meus braços, 
o perdão e o meu carinho./ Mi-
nha mesa é tua mesa. Vem cear!  

5. Como julgas, tu também serás 
julgado!/ Não perdoas... como 
pedes meu perdão?/ Do teu olho 
tira a trave do pecado;/ pode-
rás, então, cuidar do teu irmão.  

P. OREMOS. Concedei, ó Deus 
onipotente, que conservemos 
em nossa vida o sacramen-
to pascal que recebemos. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)

Anim.: A participação constante 
da comunidade, especialmente 
na celebração litúrgica dominical, 
fortalece nossa fé e nossa comu-
nhão com Cristo Ressuscitado.  
Ajudemo-nos uns aos outros na 
perseverança na vida cristã.

A. (Nº 483) Ref. Eis-me aqui, Se-
nhor! Eis-me aqui, Senhor,/ pra 
fazer tua vontade, pra viver do 
teu amor,/ pra fazer tua vonta-
de, pra viver do teu amor,/ eis-
-me aqui, Senhor!

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, vos conceda a alegria e 
a herança eterna; e que vos aben-
çoe o mesmo Deus benigno e fon-
te de amor, Pai e Filho e Espírito 
Santo.

P. Amém!
P. Levai a todos a alegria do Res-

suscitado; ide em paz e que o 
Senhor vos acompanhe! Aleluia! 
Aleluia!

A. Graças a Deus. Aleluia! Ale-
luia!

Domingo da Divina Misericórdia 
– Muitos “santos e beatos fizeram 
da misericórdia a sua missão vi-
tal. A grande apóstola Santa Faus-
tina Kowalska, chamada a entrar 
nas profundezas da misericórdia 
divina, interceda por nós e nos 
obtenha a graça de viver e cami-
nhar sempre no perdão de Deus 
e na confiança inabalável do seu 
amor” (Francisco).

Lembretes:
Deste domingo até o próximo, 

Cerco de Jericó na igreja Imacu-
lada Conceição, Getúlio Vargas. 

- Quarta-feira, Dia do Trabalha-
dor/a  

- De quarta-feira até dia 10, 57ª 
Assembleia Geral da CNBB, em 
Aparecida, SP.

Leituras da semana:
dia 29/04, 2ªf, Sta. Catarina de 

Sena: At 4,23-31; Sl 2,1-3.4-6.7-
9 (R/.cf.12d); Jo 3,1-8; 

dia 30/04, 3ªf: At 4,32-37; Sl 
92(93); Jo 3,7b-15; dia 01/05, 
4ªf: At 5,17-26; Sl 33(34); Jo 
3,16-21; dia 02/05, 5ªf, Sto Ata-
násio: At 5,27-33; Sl 33(34); Jo 
3,31-36; dia 03/05, 6ªf, Ss. Fi-
lipe e Tiago Menor: 1Cor 15,1-
8; Sl 18(19A); Jo 14,6-14; dia 
04/05, sáb.: At 6,1-7; Sl 32(33); 
Jo 6,16-21; dia 05/05, dom., 3º 
de Páscoa: At 5,27b-32.40b-41; 
Sl 29(30); Ap 5,11-14; Jo 21,1-
19 ou mais breve: 1-14; (Pesca 
e Pedro).

Você encontra com antecedência 
este folheto dominical, o ca-
derno mensal das celebrações 
dominicais, o jornal diocesano 
mensal, o informativo dioce-

sano semanal, notícias diárias, 
textos diversos no site da Dio-

cese de Erexim:
www.diocesedeerexim.org.br  
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