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Nota: ver rito da aspersão.
1. RITOS
INICIAIS

A. (Canto 
Lit. 2017/13; 
2 0 0 8 / 1 3 ; 
2014/10) Ref. 
/:Eu sou a res-
surreição e a 

vida. Aquele que crê em mim, 
mesmo que morra, viverá!:/

Anim. Após a experiência reno-
vadora do encontro com Cristo 
Ressuscitado, os apóstolos davam 
testemunho dele com coragem 
e ousadia. Como eles, a partir do 
encontro semanal com o Senhor da 
vida na celebração litúrgica, deve-
mos comprovar nossa fé com nos-
sa vida, a exemplo de muitos cris-
tãos que enfrentam a perseguição 
também em nossos dias. 

A. (459) S. Alegrai-vos sempre no 
Senhor!/ A. Aleluia, o Senhor res-
suscitou!

1. Pois aquele que foi posto num 
madeiro,/ exaltado aos nossos 
olhos hoje está./ Maravilha fez o 
Pai no amado Filho,/ maravilha 
do amor de nosso Deus.

2. Convertei-vos e vivei vosso ba-
tismo,/ renovai a vossa fé e o vos-
so amor./ Pois sois filhos do amor 
do mesmo Deus./ Sois irmãos de 
Jesus Cristo, o salvador.

3. Deus mostrou-nos sua face po-
derosa,/seu poder reside no seu 
grande amor./ Em Jesus nos deu 
perdão, misericórdia,/ deu-nos 
nova vida, deu-nos seu vigor.

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

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

Pai, e de Cristo Ressuscitado, que 
vai ao encontro de seus seguidores 
e os conforta com sua presença vi-
vificante, 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 / Até sexta-feira, As-
sembleia da CNBB / primeira eta-
pa da Escola da Juventude, neste 
sábado e domingo... acena para o 
Círio Pascal e proclama).

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

A. (Nº 59) Ref. /:Jesus Cristo, on-
tem, hoje e sempre,/ ontem, hoje 
e sempre, aleluia!:/

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

Rito da aspersão
P. Nós vos bendizemos, ó Deus, pela 

água, criatura vossa, fonte de vida 
natural, na qual nos fizestes renascer 
para a vida nova em vosso Filho Je-
sus Cristo, vencedor da morte e do 
pecado. Aben†çoai, vos pedimos, ó 
Deus, esta água, a fim de que, asper-
gida sobre nós, nos purifique de todo 
mal e nos renove em vosso amor mi-
sericordioso. P.N.Sr.J.C. 

A. Amém.
A. (Nº 377) Ref. Sim, eu quero que 

a luz de Deus que, um dia, em 
mim brilhou,/ jamais se esconda 
e não se apague em mim o seu 
fulgor./ Sim, eu quero que o meu 
amor ajude o meu irmão/ a 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.)

P. Deus de ternura e bondade...
A. Amém. 

Glória
P. Glória a Deus nas alturas,
A. e paz na terra aos homens por 

Ele amados.
P. Senhor Deus, rei dos céus, Deus 

Pai todo-poderoso:

A. Nós vos louvamos, nós vos ben-
dizemos, nós vos adoramos, nós 
vos glorificamos, nós vos damos 
graças por vossa imensa glória.

P. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigê-
nito, 

A. Senhor Deus, Cordeiro de 
Deus, Filho de Deus Pai.

P. Vós que tirais o pecado do mundo, 
A. tende piedade de nós. 
P. Vós que tirais o pecado do mundo, 
A. acolhei a nossa súplica. 
P. Vós que estais à direita do Pai, 
A. tende piedade de nós.
P. Só vós sois o Santo, só vós, o Se-

nhor,
A. só vós, o Altíssimo, Jesus Cris-

to, com o Espírito Santo, na gló-
ria de Deus Pai. Amém.

P. OREMOS. Ó Deus, que o vos-
so povo sempre exulte pela 
sua renovação espiritual, para 
que, tendo recuperado agora 
com alegria a condição de fi-
lhos de Deus, espere com ple-
na confiança o dia da ressur-
reição. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 3º D. da Pás-

coa C, paulinas-Paulus, p. 826-831)
Anim. Cristo Ressuscitado sustenta 

seus discípulos missionários nas 
dificuldades da missão e lhes ga-
rante resultados extraordinários no 
que realizam por amor a Ele. 

1ª Leitura: At 5,27b-32.40b-41
L. Leitura dos Atos dos Apóstolos. 
Naqueles dias, os guardas levaram 

os apóstolos e os apresentaram 
ao Sinédrio. O sumo sacerdote 
começou a interrogá-los, dizen-
do: “Nós tínhamos proibido ex-
pressamente que vós ensinásseis 
em nome de Jesus. Apesar disso, 
enchestes a cidade de Jerusalém 
com a vossa doutrina. E ainda 
nos quereis tornar responsáveis 
pela morte desse homem!” Então 



Pedro e os outros apóstolos res-
ponderam: “É preciso obedecer 
a Deus, antes que aos homens. O 
Deus de nossos pais ressuscitou 
Jesus, a quem vós matastes, pre-
gando-o numa cruz. Deus, por 
seu poder, o exaltou, tornando-o 
Guia Supremo e Salvador, para 
dar ao povo de Israel a conver-
são e o perdão dos seus pecados. 
E disso somos testemunhas, nós e 
o Espírito Santo, que Deus conce-
deu àqueles que lhe obedecem”.  
Então mandaram açoitar os após-
tolos e proibiram que eles falas-
sem em nome de Jesus, e depois 
os soltaram. Os apóstolos saíram 
do Conselho, muito contentes, por 
terem sido considerados dignos 
de injúrias, por causa do nome de 
Jesus. - Palavra do Senhor. 

Graças a Deus.

Salmo 29(30)
S. Eu vos exalto, ó Senhor, porque 

vós me livrastes.
A. Eu vos exalto, ó Senhor, porque 

vós me livrastes. 
S. 1. - Eu vos exalto, ó Senhor, pois 

me livrastes,* e não deixastes rir 
de mim meus inimigos! - Vós ti-
rastes minha alma dos abismos * 
e me salvastes, quando estava já 
morrendo!

2. - Cantai salmos ao Senhor, povo 
fiel,* dai-lhe graças e invocai seu 
santo nome! - Pois sua ira dura 
apenas um momento,* mas sua 
bondade permanece a vida inteira; 
- se à tarde vem o pranto visitar-
-nos,* de manhã vem saudar-nos a 
alegria.

3. - Escutai-me, Senhor Deus, ten-
de piedade!* Sede, Senhor, o meu 
abrigo protetor! - Transformastes o 
meu pranto em uma festa,* Senhor 
meu Deus, eternamente hei de lou-
var-vos!

2ª Leitura: Ap 5,11-14
L. Leitura do Apocalipse de São 

João. 
Eu, João, vi e ouvi a voz de nume-

rosos anjos, que estavam em volta 
do trono, e dos seres vivos e dos 
anciãos. Eram milhares de milha-
res, milhões de milhões, e procla-
mavam em alta voz: “O Cordeiro 
imolado é digno de receber o po-

der, a riqueza, a sabedoria e a for-
ça, a honra, a glória e o louvor”. 
Ouvi também todas as criaturas 
que estão no céu, na terra, debai-
xo da terra e no mar, e tudo o que 
neles existe, e diziam: “Ao que 
está sentado no trono e ao Cordei-
ro, o louvor e a honra, a glória e 
o poder para sempre”. Os quatro 
seres vivos respondiam: “Amém”, 
e os anciãos se prostraram em 
adoração daquele que vive para 
sempre. Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Jo 21,1-19
A. Ref.: Aleluia ... 
S. Jesus Cristo ressurgiu, por quem 

tudo foi criado; ele teve compai-
xão do gênero humano. 

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; L1 = Leitor1 (Pe-

dro); L2 = Leitor 2 (outro discípu-
lo); Gr = Grupo (discípulos); + = 
Jesus).

N. Naquele tempo, Jesus apareceu 
de novo aos discípulos, à beira 
do mar de Tiberíades. A aparição 
foi assim: Estavam juntos Simão 
Pedro, Tomé, chamado Dídimo, 
Natanael de Caná da Galileia, os 
filhos de Zebedeu e outros dois 
discípulos de Jesus. Simão Pedro 
disse a eles: L1. “Eu vou pescar”. 
N. Eles disseram: Gr. “Também 
vamos contigo”. N. Saíram e en-
traram na barca, mas não pesca-
ram nada naquela noite. Já tinha 
amanhecido, e Jesus estava de 
pé na margem. Mas os discípulos 
não sabiam que era Jesus. Então 
Jesus disse: + “Moços, tendes 
alguma coisa para comer?” N. 
Responderam: Gr. “Não”. N. Je-
sus disse-lhes: + “Lançai a rede 
à direita da barca, e achareis”. N. 
Lançaram, pois, a rede e não con-
seguiam puxá-la para fora, por 
causa da quantidade de peixes. 
Então, o discípulo a quem Jesus 
amava disse a Pedro: L2. “É o Se-
nhor”.  N. Simão Pedro, ouvindo 
dizer que era o Senhor, vestiu sua 
roupa, pois estava nu, e atirou-se 

ao mar. Os outros discípulos vie-
ram com a barca, arrastando a 
rede com os peixes. Na verdade, 
não estavam longe da terra, mas 
somente a cerca de cem metros. 
Logo que pisaram a terra, viram 
brasas acesas, com peixe em cima, 
e pão. Jesus disse-lhes: + “Trazei 
alguns dos peixes que apanhas-
tes”. N. Então Simão Pedro subiu 
ao barco e arrastou a rede para 
a terra. Estava cheia de cento e 
cinquenta e três grandes peixes; 
e apesar de tantos peixes, a rede 
não se rompeu. Jesus disse-lhes: 
+ “Vinde comer”. N. Nenhum dos 
discípulos se atrevia a perguntar 
quem era ele, pois sabiam que era 
o Senhor. Jesus aproximou-se, to-
mou o pão e distribuiu-o por eles. 
E fez a mesma coisa com o peixe. 
Esta foi a terceira vez que Jesus, 
ressuscitado dos mortos, apare-
ceu aos discípulos. Depois de co-
merem, Jesus perguntou a Simão 
Pedro: + “Simão, filho de João, 
tu me amas mais do que estes?” 
N. Pedro respondeu: L1. “Sim, 
Senhor, tu sabes que eu te amo”. 
N. Jesus disse: + “Apascenta os 
meus cordeiros”. N. E disse de 
novo a Pedro: + “Simão, filho de 
João, tu me amas?” N. Pedro dis-
se: L1. “Sim, Senhor, tu sabes que 
eu te amo”. N. Jesus lhe disse: + 
“Apascenta as minhas ovelhas”. 
N. Pela terceira vez, perguntou a 
Pedro: + “Simão, filho de João, tu 
me amas?” N. Pedro ficou triste, 
porque Jesus perguntou três vezes 
se ele o amava. Respondeu: L1. 
“Senhor, tu sabes tudo; tu sabes 
que eu te amo”. N. Jesus disse-lhe: 
+ “Apascenta as minhas ovelhas. 
Em verdade, em verdade te digo: 
quando eras jovem, tu te cingias e 
ias para onde querias. Quando fo-
res velho, estenderás as mãos e ou-
tro te cingirá e te levará para onde 
não queres ir”. N. Jesus disse isso, 
significando com que morte Pedro 
iria glorificar a Deus. E acrescen-
tou: + “Segue-me”.

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

Homilia
Profissão da fé 

A. (Nº 192) 1. Eu creio em Deus 



Pai, poder e ternura/ que toda 
criatura governa. Amém!/ 
Amém! Aleluia! Por Deus fomos 
feitos/ à sua imagem, pra sem-
pre. 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 so-
bre nós. Amém!/ Amém! Aleluia! 
O Espírito Santo/ nos une e con-
duz para sempre. Amém!

Prece dos fiéis
P. Confiados na promessa de Cristo 

de alcançarmos tudo o que pedir-
mos ao Pai em seu nome, façamos 
nossas preces comunitárias.

A. Senhor, escutai-nos pela glória 
de Cristo.

L.1. Para que Deus conserve em 
nosso Papa Francisco o amor pe-
dido a São Pedro para conduzir a 
Igreja, rezemos, irmãos.

2. Para que a Igreja tenha ardor 
missionário sempre renovado em 
meio às dificuldades e até perse-
guições no anúncio da Boa Nova 
da Salvação, rezemos, irmãos.

3. Para que a graça divina sustente 
os que são presos por amarem a 
justiça, os que sofrem por dizerem 
a verdade e os que são perseguidos 
por sua fé cristã, rezemos, irmãos. 

4. Para colocarmos sempre em pri-
meiro lugar a Lei de Deus, a exem-
plo de São Pedro e dos Apóstolos, 
rezemos, irmãos.

5. Para que os Bispos do Brasil, em 
sua assembleia anual, possam en-
contrar as melhores diretrizes de 
evangelização diante dos desafios 
da realidade atual, rezemos, ir-
mãos. 

6. Para que os encontros de forma-
ção dos jovens de nossa Diocese 
os confirmem na sua fé e na sua 
participação nas comunidades, re-
zemos, irmãos. 

7. .... 
P. Na unidade de oração pelas voca-

ções no primeiro domingo de cada 
mês em nossa Diocese, 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 convidadas. 
Dai força para que vos sejam 
fiéis como apóstolos leigos, como 
sacerdotes, como religiosos e re-
ligiosas, para o bem do povo de 
Deus e de toda a humanidade. 
Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Preparação e apresentação

das oferendas
Anim.: Para preparar refeição para 

os apóstolos à beira do lago, Cristo 
contou com alguns peixes pesca-
dos por eles próprios. Coloquemos 
à sua disposição o pão e o vinho 
para o banquete eucarístico. 

A. (Nº 209) 1. Nesta mesa da ir-
mandade,/ a nossa comunidade 
se oferece a ti, Senhor./ Nosso 
sonho e nossa luta, nossa fé, nos-
sa conduta,/ te entregamos com 
amor.

Ref. /:Novo jeito de sermos Igre-
ja,/ nós buscamos, Senhor, na 
tua mesa.:/

2. Neste pão te oferecemos/ muti-
rões que nós fazemos, a partilha 
e a produção./ Neste vinho, a ale-
gria, que floresce cada dia,/ den-
tro de nossa união.

4. Nosso coração inteiro,/ Deus 
humano e companheiro coloca-
mos no altar./ Nosso canto e a 
memória do martírio a vitória,/ 
nós trazemos pra te dar.

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas mãos 

este sacrifício para glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda 
a santa Igreja.

P. Acolhei, ó Deus, as oferendas 
da vossa Igreja em festa. Vós 
que sois a causa de tão grande 
júbilo, concedei-lhe também a 
eterna alegria. Por Cristo, nos-
so Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística II
(Missal, p. 478)

Prefácio da Páscoa III
Cristo vivo, nosso intercessor 

(Missal, p.423) 

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 sole-
ne em que Cristo, nossa Páscoa, foi 
imolado. Ele continua a oferecer-se 
pela humanidade, e junto de vós é 
nosso eterno intercessor. Imolado, 
já não morre; e, morto, vive eterna-
mente. Unidos à multidão dos an-
jos e dos santos, transbordando de 
alegria pascal, nós vos aclamamos, 
cantando a uma só voz: 

A. (Nº 239) 1. O Senhor é santo e 
o seu nome brilha,/nós o procla-
mamos com amor e voz./ Foi o 
seu poder que fez as maravilhas/ 
pelo universo e em cada um de 
nós.

Ref.:/:Hosana, hosana, hosana nas 
alturas!:/

2. E bendito seja Cristo, filho ama-
do, / que em seu nome veio ser o 
redentor./ Foi, por nossa culpa, 
morto e sepultado,/ mas ressus-
citou em glória e esplendor.

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 
abraçando livremente a paixão, ele 
tomou o pão, deu graças, e o par-
tiu e deu a seus discípulos, dizen-
do: TOMAI, TODOS, E COMEI: 
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: 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!
A. Salvador do mundo, salvai-nos, 

vós que nos libertastes pela cruz 
e ressurreição.

P. Celebrando, pois, a memória da 
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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.: Para testemunharmos Cristo 
em qualquer situação, especial-
mente nas adversidades, precisa-
mos da força do Pão da Vida que 
Ele nos oferece.  

A. (Nº 458) /:Aleluia, alegria, mi-
nha gente! Aleluia, aleluia!:/ 

1. O Senhor ressuscitou, minha 

gente, ele está vivo em nosso 
meio, aleluia!  

2. O sepulcro está vazio, minha 
gente, o Senhor ressuscitou, ale-
luia. 

3. Ele falou: eu sou a vida, minha 
gente, eu venci a morte, aleluia, 
aleluia. 

4. Ele falou: sou eu mesmo, minha 
gente, olhem meus pés e minhas 
mãos, aleluia. 

5. Ele falou: tudo foi feito, minha 
gente, feliz quem acredita, sem 
ter visto, aleluia. 

12. Ele falou: Se alguém me ama, 
minha gente, minha palavra 
guardará, aleluia. 

13. Ele falou: dou-lhes um novo 
mandamento: que vocês se 
amem uns aos outros, aleluia.

14. Ele falou: estou convosco, mi-
nha gente, desde agora e para 
sempre, aleluia.

P. OREMOS. Ó Deus, olhai com 
bondade o vosso povo e con-
cedei aos que renovastes pelos 
vossos sacramentos a graça de 
chegar um dia à glória da res-
surreição da carne. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Em cada celebração litúrgi-
ca, Cristo nos pede um amor sem 
medida como pediu a São Pedro, 
após a refeição à beira do lago. 

A. (Ref. nº 482) /:Te amarei, Se-
nhor! Te amarei, Senhor!/ Eu 
só encontro a paz e alegria bem 
perto de ti!:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O Deus da misericórdia, que res-

suscitou Jesus Cristo, vos dê vida 
digna e abundante, aumente em 
vós o espírito de solidariedade, vos 
dê força e ânimo para o trabalho de 
cada dia. E que vos abençoe Deus 
clemente e indulgente, Pai e Filho 
e Espírito Santo.

A. Amém.
P. Levai a todos a alegria do Senhor 

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

A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- Até sexta-feira, 57ª Assembleia 

Geral Ordinária da CNBB, em 
Aparecida, SP.

- Segunda-feira, 19h, reunião da 
Coordenação de Pastoral amplia-
da, no Centro Diocesano.  

- Quarta-feira, 19h, reunião da 
Área Pastoral de Aratiba, na sede 
paroquial de Aratiba.

- Domingo, 56º Dia Mundial de 
Oração pelas vocações sacerdo-
tais e religiosas - Papa: “A cora-
gem de arriscar pela promessa de 
Deus”.

Leituras da semana:
Dia 06, 2ªf: At  6, 8-15; Sl 

118(119), 23-24. 26-27. 29-30 
(R/. 1b); Jo 6, 22-29; dia 07, 
3ªf: At 7, 51-8,1a; Sl 30(31); Jo 
6,30-35; dia 08, 4ªf: At 8,1b-8; 
Sl 65(66); Jo 6,35-40; dia 09, 
5ªf: At 8,26-40; Sl 65(66); Jo 
6,44-51; dia 10, 6ªf: At 9,1-20; 
Sl 116(117); Jo 6,52-59; dia 11, 
sáb.: At 9,31-42; Sl 115(116B); 
Jo 6,60-69; dia 12, dom., 4º de 
Páscoa, 56º Dia Mundial de Ora-
ção pelas Vocações: At 13,14.43-
52; Sl 99(100); Ap 7,9.14b-17; 
Jo 10,27-30 (As ovelhas ouvem 
a voz do Pastor). 

Papa Francisco:
... precisamos de olhar para Maria. 

Na história daquela jovem, a vo-
cação também foi uma promessa 
e, simultaneamente, um risco. A 
sua missão não foi fácil, mas Ela 
não permitiu que o medo A ven-
cesse. O d’Ela «foi o “sim” de 
quem quer comprometer-se e ar-
riscar, de quem quer apostar tudo, 
sem ter outra garantia para além 
da certeza de saber que é porta-
dora duma promessa. Pergunto a 
cada um de vós: sentes-te portador 
duma promessa? Que promessa 
trago no meu coração, devendo 
dar-lhe continuidade? ... Neste 
Dia, unimo-nos em oração pedin-
do ao Senhor que nos faça desco-
brir o seu projeto de amor para a 
nossa vida, e que nos dê a cora-
gem de arriscar no caminho que 
Ele, desde sempre, pensou para 
nós (Mensagem p/ 56º Dia Mun-
dial de Oração pelas Vocações).



1. RITOS 
INICIAIS

A. (Nº 137) Ref. 
/:Tu és, Senhor, 
o meu pastor!/ 
Por isso nada 
em minha vida 
faltará!:/

Anim.: Numa realidade de anoni-
mato e de indiferença, celebramos 
o amor de Cristo bom pastor que 
nos conhece e nos oferece acon-
chego e proteção, defendendo-nos 
de tudo o que possa tirar-nos das 
mãos dele e do Pai. Louvamos a 
Deus pela vida e o carinho de nos-
sas mães, em seu dia.

A. (459) S. Alegrai-vos sempre no 
Senhor!/ A. Aleluia, o Senhor 
ressuscitou!

1. Pois aquele que foi posto num 
madeiro,/ exaltado aos nossos 
olhos hoje está./ Maravilha fez o 
Pai no amado Filho,/ maravilha 
do amor de nosso Deus.

2. Convertei-vos e vivei vosso ba-
tismo,/ renovai a vossa fé e o vos-
so amor./ Pois sois filhos do amor 
do mesmo Deus./ Sois irmãos de 
Jesus Cristo, o salvador.

3. Deus mostrou-nos sua face po-
derosa,/seu poder reside no seu 
grande amor./ Em Jesus nos deu 
perdão, misericórdia,/ deu-nos 
nova vida, deu-nos seu vigor.

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

A. Amém.
P. Que a paz, a alegria e a ternura de 

Cristo, o Pastor que dá vida em ple-
nitude e defende o rebanho de qual-
quer perigo, estejam convosco.

A. (Cantando): Bendito seja Deus 
que nos reuniu no amor de Cris-
to.

A vida na liturgia
P. (... 56º Dia Mundial de Oração 

pelas vocações sacerdotais e re-
ligiosas, Papa: “A coragem de 
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arriscar pela promessa de Deus” 
/ Dias das mães / reunião dos 
padres, terça-feira / ... Acenando 
para o Círio, proclama:).

P. Bendito sejais, ó Deus da vida, 
pela Ressurreição de Jesus Cristo 
e por esta luz esplendorosa que 
nos envolve e ajuda a segui-lo 
como Bom Pastor!  

A. (Nº 453) Ref. /:Ó morte onde 
está tua vitória?/ Cristo ressur-
giu, honra e glória!:/

Ato penitencial
P. Cristo bom pastor nos abriga em 

seu amor e nos dá total segurança. 
Peçamos o perdão de Deus pe-
las vezes que não O seguimos na 
comunidade dos seus discípulos 
missionários. (Pausa).

L. Senhor, Bom Pastor, que nos co-
nheceis a cada um e nos conduzis 
para o Pai, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos defendeis com 

firmeza dos perigos da vida, tende 
piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos garantis a vida 

eterna, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus rico em misericórdia...
A. Amém. 

Glória
A. (Canto Lit. 2009, nº. 21) Ref. 

Glória! Glória! Glória a Deus / 
nas alturas e na terra paz!

1. Senhor Deus, Rei dos céus,/ 
Deus Todo-Poderoso / nós vos 
louvamos, nós vos bendizemos,/ 
nós vos adoramos, nós vos glo-
rificamos.

2. Nós vos damos graças / por 
vossa imensa glória./ Senhor 
Jesus Cristo, Filho Unigênito,/ 
Senhor Deus, cordeiro de Deus, 
Filho de Deus Pai.

3. Vós que tirais o pecado do 
mundo,/ tende piedade de nós./ 

Vós que tirais o pecado do mun-
do,/ acolhei a nossa súplica.

4. Vós que estais à direita do Pai,/ 
tende piedade de nós./ Só vós 
sois o Santo, só vós o Altíssimo, 
Jesus Cristo,/ com o Espírito 
Santo na glória de Deus Pai.

P. OREMOS. Ó Deus eterno e 
todo-poderoso, conduzi-nos à 
comunhão das alegrias celes-
tes, para que o rebanho possa 
atingir, apesar de sua fraque-
za, a fortaleza do pastor. PNS-
rJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 4º D. da Pás-

coa C, paulinas-Paulus, p. 832-834)
Anim. Conduzidos por Cristo Bom 

Pastor, os discípulos superam as 
dificuldades na missão de, como 
Ele, dar a vida pelos irmãos e ir-
mãs, por seu amor.

1ª Leitura: At 13,14.43-52
L. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, Paulo e Barnabé, 

partindo de Perge, chegaram a 
Antioquia da Pisídia. E, entran-
do na sinagoga em dia de sába-
do, sentaram-se. Muitos judeus 
e pessoas piedosas convertidas 
ao judaísmo seguiram Paulo 
e Barnabé. Conversando com 
eles, os dois insistiam para que 
continuassem fiéis à graça de 
Deus. No sábado seguinte, qua-
se toda a cidade se reuniu para 
ouvir a palavra de Deus. Ao ve-
rem aquela multidão, os judeus 
ficaram cheios de inveja e, com 
blasfêmias, opunham-se ao que 
Paulo dizia. Então, com muita 
coragem, Paulo e Barnabé de-
clararam: “Era preciso anunciar 
a palavra de Deus primeiro a vós. 
Mas, como a rejeitais e vos con-
siderais indignos da vida eterna, 
sabei que vamos dirigir-nos aos 



pagãos. Porque esta é a ordem 
que o Senhor nos deu: ‘Eu te co-
loquei como luz para as nações, 
para que leves a salvação até os 
confins da terra’”.  Os pagãos fi-
caram muito contentes, quando 
ouviram isso, e glorificavam a 
palavra do Senhor. Todos os que 
eram destinados à vida eterna, 
abraçaram a fé. Desse modo, a 
palavra do Senhor espalhava-se 
por toda a região. Mas os judeus 
instigaram as mulheres ricas e 
religiosas, assim como os homens 
influentes da cidade, provocaram 
uma perseguição contra Paulo e 
Barnabé e expulsaram-nos do 
seu território. Então os apóstolos 
sacudiram contra eles a poeira 
dos pés, e foram para a cidade 
de Icônio. Os discípulos, porém, 
ficaram cheios de alegria e do 
Espírito Santo. - Palavra do Se-
nhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 99(100)
S. Sabei que o Senhor, só ele, é 

Deus, nós somos seu povo e seu 
rebanho!

A. Sabei que o Senhor, só ele, é 
Deus, nós somos seu povo e seu 
rebanho! 

S. 1. Aclamai o Senhor, ó terra in-
teira, servi ao Senhor com alegria, 
ide a ele cantando jubilosos!

2. Sabei que o Senhor, só ele, é 
Deus, Ele mesmo nos fez, e so-
mos seus, nós somos seu povo e 
seu rebanho.

3. Sim, é bom o Senhor e nosso 
Deus, sua bondade perdura para 
sempre, seu amor é fiel eterna-
mente!

2ª Leitura: Ap 7,9.14b-17
L. Leitura do Livro do Apocalipse 

de São João. 
Eu, João, vi uma multidão imen-

sa de gente de todas as nações, 
tribos, povos e línguas, e que 
ninguém podia contar. Estavam 
de pé diante do trono e do Cor-
deiro; trajavam vestes brancas e 
traziam palmas na mão. Então 
um dos anciãos me disse: “Esses 
são os que vieram da grande tri-
bulação. Lavaram e alvejaram as 

suas roupas no sangue do Cor-
deiro. Por isso, estão diante do 
trono de Deus e lhe prestam cul-
to, dia e noite, no seu templo. E 
aquele que está sentado no trono 
os abrigará na sua tenda. Nunca 
mais terão fome, nem sede. Nem 
os molestará o sol, nem algum 
calor ardente. Porque o Cordei-
ro, que está no meio do trono, 
será o seu pastor e os conduzi-
rá às fontes da água da vida. E 
Deus enxugará as lágrimas de 
seus olhos”. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Jo 10,27-30
A. /:Aleluia, Aleluia, Aleluia!:/
S. Eu sou o bom pastor, diz o Se-

nhor; eu conheço as minhas ove-
lhas e elas me conhecem a mim.  

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. Naquele tempo, disse Jesus: “As 

minhas ovelhas escutam a minha 
voz, eu as conheço e elas me se-
guem. Eu dou-lhes a vida eterna 
e elas jamais se perderão. E nin-
guém vai arrancá-las de minha 
mão. Meu Pai, que me deu estas 
ovelhas, é maior que todos, e nin-
guém pode arrebatá-las da mão 
do Pai. Eu e o Pai somos um”. - 
Palavra da Salvação.

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!

Preces dos fiéis
P. Atendendo ao pedido do Papa, 

apresentemos nossas preces a Deus 
pedindo “que nos faça descobrir o 
seu projeto de amor para a nossa 
vida, e que nos dê a coragem de 
arriscar no caminho que Ele, desde 
sempre, pensou para nós”.

A. Ouvi-nos, Senhor da Messe e 
Pastor do Rebanho. 

1. Para que todos os agentes de 
pastoral, no ministério ordenado 
ou no compromisso de leigos e 
leigas, imitem o Bom Pastor no 
serviço aos irmãos e irmãs, nós 
vos pedimos.

2. Para que os investidos de fun-
ções públicas tenham cuidados de 
pastor para as pessoas a que estão 
a serviço, especialmente os mais 
fragilizados, nós vos pedimos.

3. Para que os nossos seminaristas 
e muitos outros jovens tenham “a 
coragem de arriscar pela promes-
sa de Deus”, como propõe o Papa, 
nós vos pedimos.

4. Para que nossas mães tenham 
vossa bênção e vossa sabedoria 
na sua sublime missão e as já fale-
cidas recebam a recompensa pelo 
bem realizado em suas famílias, 
nós vos pedimos. 

P. Rezemos a prece proposta pelo 
Papa Francisco na sua mensagem 
para este Dia Mundial de Oração 
pelas Vocações em 2016:

A. Pai de misericórdia, que destes 
o vosso Filho pela nossa salva-
ção e sempre nos sustentais com 
os dons do vosso Espírito, con-
cedei-nos comunidades cristãs 
vivas, fervorosas e felizes, que 
sejam fontes de vida fraterna e 
suscitem nos jovens o desejo de 
se consagrarem a Vós e à evan-
gelização. 

P. Sustentai-as no seu compromisso 
de propor uma adequada cateque-
se vocacional e caminhos de espe-
cial consagração. 

A. Dai sabedoria para o necessá-
rio discernimento vocacional, 
de modo que, em tudo, resplan-
deça a grandeza do vosso amor 
misericordioso. 

P. Maria, Mãe e educadora de Je-
sus, interceda por cada comunida-
de cristã, 



A. para que, tornada fecunda 
pelo Espírito Santo, seja fonte 
de vocações autênticas para o 
serviço do povo santo de Deus. 
Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Apresentemos a Deus a 

doação total de nossas mães pelo 
bem da vida que geraram, lem-
brando Maria, que “não permitiu 
que o medo a vencesse” diante da 
missão. 

A. (Nº 509; Cantos dedicados a 
Maria/ 6) 1. Sobe a Jerusalém, 
Virgem oferente sem igual./ 
Vai, apresenta ao Pai/ teu meni-
no: luz que chegou no Natal./ E 
junto à sua cruz, quando Deus 
morrer, fica de pé./ Sim, ele te 
salvou,/ mas o ofereceste por 
nós com toda fé. 

2. Nós vamos renovar este sacri-
fício de Jesus:/ morte e ressur-
reição,/ vida que brotou de sua 
oferta na cruz./ Mãe, vem nos 
ensinar a fazer da vida uma 
oblação:/ Culto agradável a 
Deus/ é fazer a oferta do pró-
prio coração. 

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas 

mãos este sacrifício para glória 
do seu nome, para nosso bem e 
de toda a santa Igreja.

P. Concedei, ó Deus, que sempre 
nos alegremos por estes mistérios 
pascais, para que nos renovem 
constantemente e sejam fonte de 
eterna alegria. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

Oração Eucarística III
(Missal, p. 482)

Prefácio da Páscoa IV
(Missal, p. 424)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo lugar, 
mas, sobretudo neste tempo sole-
ne em que Cristo, nossa Páscoa, 
foi imolado. Vencendo a corrup-
ção do pecado, realizou uma nova 
criação. E, destruindo a morte, 

garantiu-nos a vida em plenitude. 
Unidos à multidão dos anjos e dos 
santos, transbordando de alegria 
pascal, nós vos aclamamos, can-
tando (dizendo) a uma só voz:

A. (Enc. música lit. cantar ordinário 
missa – 2016/05-c) Santo, Santo, 
Santo é o Senhor/ Santo, Santo, 
Santo é o Senhor nosso Deus.

1. Senhor Deus do universo, o céu 
e a terra/ Proclamam vossa gló-
ria, hosana nas alturas.

2. Bendito o que vem, em nome 
do Senhor,/ Hosana nas alturas, 
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 fi-
lho 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 
Sangue de Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso, que nos 
mandou celebrar este mistério 
A. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

P. Na noite em que ia ser entregue, 
ele tomou o pão, deu graças, e o par-
tiu e deu a seus discípulos, dizen-
do: 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 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. 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 do 
vosso Filho, da sua paixão que 
nos salva, da sua gloriosa ressur-
reição 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 ofe-
renda perfeita para alcançarmos 
a vida eterna com os vossos san-
tos: a virgem Maria, mãe de Deus, 
com São José, seu esposo, os vos-
sos apóstolos e mártires (santo do 
dia ou padroeiro) e de todos os 
santos, que não cessam de inter-
ceder 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 (...), 
o nosso bispo (...) 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 vos-
sos filhos!

P. Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs que 
partiram desta vida e todos os que 
morreram na vossa amizade. Uni-
dos a eles, esperamos também nós 
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saciar-nos eternamente da vossa 
glória, por Cristo, Senhor nosso. 
A. A todos saciai com vossa gló-
ria!

P. Por ele dais ao mundo rodo bem 
e toda graça. / Por Cristo, com 
Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai 
todo-poderoso, na unidade do Es-
pírito 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, Bom Pastor, nos 

orienta com sua Palavra e nos 
alimenta com sua própria carne, 
dada para a vida do mundo.  

A. (Canto lit. 2016/12) Ref. Pro-
curo abrigo nos corações:/ de 
porta em porta, desejo entrar. 
/:Se alguém me acolhe com gra-
tidão,/ faremos juntos a refei-
ção!:/

1. Eu nasci pra caminhar assim,/ 
dia e noite, vou até o fim./ O 
meu rosto, o forte sol queimou,/ 
meu cabelo, o orvalho já mo-
lhou:/ Eu cumpro a ordem do 
meu coração!

2. Vou batendo, até alguém abrir./ 
Não descanso, o amor me faz se-
guir./ É feliz quem ouve a minha 
voz,/ e abre a porta, entro bem 
veloz:/ Eu cumpro a ordem do 
meu coração!

3. Junto à mesa, vou sentar de-
pois,/ e faremos refeição nós 
dois./ Sentirá seu coração ar-
der,/ e esta chama tenho que 
acender:/ Eu cumpro a ordem 
do meu coração!

4. Aqui dentro, o amor nos en-
tretém,/ e, lá fora, o dia eterno 
vem./ Finalmente, nós seremos 
um,/ e teremos tudo em co-
mum:/ Eu cumpro a ordem do 
meu coração!

P. OREMOS. Velai com soli-
citude, ó bom pastor, sobre 
o vosso rebanho e concedei 
que vivam nos prados eternos 
as ovelhas que remistes pelo 
sangue do vosso Filho, que 
vive e reina para sempre. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)

Anim.: Cristo é nosso Bom Pastor, 
cuja voz devemos escutar e cujos 
passos, seguir, pois nos garante 
vida em abundância.

A. (Canto Lit. 2008/22) O senhor 
é meu Pastor, meu Pastor, meu 
Pastor!/ O Senhor é meu Pastor, 
meu Pastor é o Senhor!

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus que vos deu o dom da re-

denção, pela ressurreição de seu 
Filho único, vos dê sua graça para 
alcançardes a herança prometida 
aos que creem nele. E que vos 
abençoe o mesmo Deus onipo-
tente e compassivo, Pai e filho e 
Espírito Santo. 

A. Amém. 
P. Levai a todos a alegria do Se-

nhor Ressuscitado; ide em paz e 
o Senhor, Bom Pastor, vos acom-
panhe.

A. Graças a Deus.

Lembretes:
- Segunda-feira, das 08h30 às 16h, 

oficina de formação contínua in-
tegrada com as coordenadoras 
paroquiais da Pastoral da Crian-
ça, no Centro Diocesano de Pas-
toral; 14h, reunião do Conselho 
de Presbíteros, no Centro Dio-
cesano; celebrações comemora-
tivas aos 102 anos das aparições 
de N. Sra. em Fátima, no Santuá-
rio Diocesano de Erexim.  

- Terça-feira, às 08h30, reunião 
dos Padres e Bispos no Seminá-
rio de Fátima.

- Quarta-feira, às 19h30, reunião 
da Área Pastoral de São Valen-
tim, em Benjamin Constant do 
Sul.

- Sábado, das 08h às 11h30, reu-
nião das assessoras da Infância e 
Adolescência Missionária junto 
com o encontro de formação do 
Conselho Missionário Diocesa-
no, em local a definir; das 08h30 
às 16h, preparação ao matri-
mônio, no Centro Catequético 
da sede paroquial de Campinas 
dom Sul; 08h30, encontro de mi-
nistros/as, agentes da Pastoral da 

Esperança e leigos da Área Pas-
toral de Aratiba, na sede paro-
quial de Aratiba; 17h, casamento 
coletivo com efeito civil, na Ca-
tedral São José. 

Leituras da semana:
Dia 13, 2ªf: At 11,1-18; Sl 

41(42),2.3; 42(43) ; Jo 10,1-10; 
dia 14, 3ªf: S. Matias: At 1,15-
17.20-26; Sl 112 (113); Jo 15,9-
17; dia 15 4ªf: At 12,24-13,5; 
Sl 66(67); Jo 12,44-50; dia 16, 
5ªf: At 13,13-25; Sl 88(89); Jo 
13,16-20; dia 17, 6ªf: At 13,26-
33; Sl 2,6-7. 8-9. 10-11 (R/. 7); 
Jo 14,1-6; dia 18, sáb., S. João I: 
At 13,44-52; Sl 97(98); Jo 14,7-
14; dia 19, dom., 5º de Páscoa: 
At 14,21b-27; Sl 144(145); Ap 
21,1-5a; Jo 13,31-33a.34-35 
(Glorificação e amor).

A alegria de arriscar a vida pelo 
Senhor - No encontro com o 
Senhor, alguém pode sentir o 
fascínio duma chamada à vida 
consagrada ou ao sacerdócio 
ordenado. Trata-se duma desco-
berta que entusiasma e, ao mes-
mo tempo, assusta, sentindo-se 
chamado a tornar-se “pescador 
de homens” no barco da Igreja 
através duma oferta total de si 
mesmo e do compromisso dum 
serviço fiel ao Evangelho e aos 
irmãos. Esta escolha inclui o ris-
co de deixar tudo para seguir o 
Senhor e de consagrar-se com-
pletamente a Ele para colaborar 
na sua obra. Muitas resistências 
interiores podem obstaculizar 
uma tal decisão ... E, todavia, 
não há alegria maior do que ar-
riscar a vida pelo Senhor! Parti-
cularmente a vós, jovens, gosta-
ria de dizer: não sejais surdos à 
chamada do Senhor! Se Ele vos 
chamar por esta estrada, não vos 
oponhais e confiai n’Ele. ... o Se-
nhor, àqueles que deixam as re-
des e o barco para O seguir, pro-
mete a alegria duma vida nova, 
que enche o coração e anima o 
caminho (Papa Francisco, men-
sagem p/ este Dia Mundial de 
Oração pelas Vocações).



Nota: ver rito da aspersão.
1. RITOS INI-

CIAIS
A. (Nº 15) Onde 
reina amor, 
fraterno amor,/ 
onde reina 
amor, Deus aí 
está.

Anim.: Palavras e gestos identifi-
cam cada pessoa. Colocando amor 
verdadeiro em tudo o que diz e faz, 
o batizado é reconhecido como 
discípulo missionário de Cristo, 
fiel a Ele em qualquer situação, 
comprometido na construção de 
“um novo céu e uma nova terra”. 

A. (Canto Lit. 2011, nº 13) 1. Ó 
Deus da vida, ó Deus de amor,/ 
aqui estamos pra revelar,/ a Vós, 
ó Pai, e ao mundo inteiro/ que 
nós queremos convosco estar.

Ref. Servir a vós, ó Deus, e aos 
irmãos também;/ amar de cora-
ção, perseverar no bem; eis vos-
sa lei de Pai, eis nossa lei de ir-
mãos./: Unir os corações e abrir 
as mãos.:/ 

2. Os pais e os filhos, à mesma 
mesa,/ eles se educam na mesma 
fé./ iluminada por vela acesa,/ 
pequena Igreja, a família é.

3. Comunidade de batizados,/ so-
mos rebanho do Bom Pastor/ na 
liturgia, na catequese,/ na convi-
vência de irmãos no amor.

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

A. Amém.
P. O amor do Pai que nos acolhe, de 

Jesus que nos dá o mandamento do 
amor, e do Espírito Santo que nos 
une em fraterna comunhão, este-
jam convosco.

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

A vida na liturgia
P. (... ação missionária e serviços di-

versos que formam comunidades; 

sinais de amor que identificam os 
seguidores de Cristo.... Acenando 
para o Círio Pascal): “Bendito se-
jais, Deus da vida, pela ressurrei-
ção de Jesus Cristo e por esta luz, 
sinal de sua presença, que destrói 
as trevas de nossa história!”

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

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

Rito da aspersão da água 
P. Na vigília pascal, renovamos os 

compromissos batismais. Pelo ba-
tismo, recebemos a vida nova em 
Cristo, morrendo ao pecado e res-
surgindo para a graça, na comuni-
dade cristã. Pela aspersão da água 
sobre nós, peçamos que Deus nos 
renove na graça batismal, purifi-
cando-nos de qualquer falta. 

 Bendito sejais, ó Deus, Pai de in-
finita bondade, por esta água, que 
revigora todos os seres vivos e é 
fonte da graça batismal. Aben†çoai 
esta água a ser aspergida sobre nós 
e por ela confirmai nossa fé e forta-
lecei-nos no amor filial convosco e 
fraterno entre nós. PNSrJC.

A. Amém
(Segue a aspersão)
A. (Canto Lit. 2008/13) /:Banhados 

em Cristo somos novas criatu-
ras./ As coisas antigas já se pas-
saram,/ somos nascidos de novo./ 
Aleluia, aleluia, aleluia!:/

P. Deus todo-poderoso e fonte de 
amor...  

A. Amém. 

Glória
A. (Nº 91) 1. Nos céus, glória a 

Deus! Na terra haja Paz/ pros 
filhos e filhas do Pai. Amém!/ 
Amém. Aleluia! Ao Pai demos 
glória!/ Do amor, a história se 
cante. Amém!

2. Ao Cristo Senhor louvor seja 
dado,/ Cordeiro Imolado por 
nós. Amém./ Amém. Aleluia! Do 
Filho a vitória,/ cantemos a gló-
ria pra sempre. Amém!

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

P. OREMOS. Ó Deus, Pai de 
bondade, que nos redimistes e 
adotastes como filhos e filhas, 
concedei aos que creem no 
Cristo a liberdade verdadeira e 
a herança eterna. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 5º D. da Pás-

coa C, paulinas-Paulus, p. 835-837)
Anim. Identificados pela prática do 

amor, os discípulos do Ressuscita-
do anunciam e testemunham a boa 
nova da salvação na esperança de 
um mundo novo.

1ª Leitura: At 14,21b-27
L. Leitura dos Atos dos Apóstolos. 
Naqueles dias, Paulo e Barnabé, 

voltaram para as cidades de Lis-
tra, Icônio e Antioquia. Encora-
jando os discípulos, eles os exor-
tavam a permanecerem firmes 
na fé, dizendo-lhes: “É preciso 
que passemos por muitos sofri-
mentos para entrar no Reino de 
Deus”.  Os apóstolos designaram 
presbíteros para cada comunida-
de. Com orações e jejuns, eles os 
confiavam ao Senhor, em quem 
haviam acreditado. Em seguida, 
atravessando a Pisídia, chegaram 
à Panfília. Anunciaram a palavra 
em Perge, e depois desceram para 
Atália. Dali embarcaram para 
Antioquia, de onde tinham saído, 
entregues à graça de Deus, para 
o trabalho que haviam realizado. 

Comunidade em Oração 
Liturgia para o 5º Domingo da Páscoa – 19.5.2019

- Os discípulos missionários do Ressuscitado são reconhecidos pelo amor fraterno 
Cor litúrgica: BRANCO        Ano 41 - Nº 2398       Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br



Chegando ali, reuniram a comu-
nidade. Contaram-lhe tudo o que 
Deus fizera por meio deles e como 
havia aberto a porta da fé para os 
pagãos. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 114(145)
S. Bendirei o vosso nome, ó meu 

Deus, meu Senhor e meu Rei para 
sempre.

A. Bendirei o vosso nome, ó meu 
Deus, meu Senhor e meu Rei 
para sempre. 

S. 1. - Misericórdia e piedade é o 
Senhor,* ele é amor, é paciência, 
é compaixão. - O Senhor é muito 
bom para com todos,* sua ternura 
abraça toda criatura.

2. - Que vossas obras, ó Senhor, vos 
glorifiquem,* e os vossos santos 
com louvores vos bendigam! - 
Narrem a glória e o esplendor do 
vosso reino * e saibam proclamar 
vosso poder!

3. - Para espalhar vossos prodígios 
entre os homens * e o fulgor de 
vosso reino esplendoroso. - O vosso 
reino é um reino para sempre,* vos-
so poder, de geração em geração. 

2ª Leitura: Ap 21,1-5a
L. Leitura do Livro do Apocalipse 

de São João. 
Eu, João, vi um novo céu e uma 

nova terra. Pois o primeiro céu 
e a primeira terra passaram, e o 
mar já não existe. Vi a cidade san-
ta, a nova Jerusalém, que descia 
do céu, de junto de Deus, vestida 
qual esposa enfeitada para o seu 
marido. Então, ouvi uma voz forte 
que saía do trono e dizia: “Esta é a 
morada de Deus entre os homens. 
Deus vai morar no meio deles. 
Eles serão o seu povo, e o próprio 
Deus estará com eles. Deus enxu-
gará toda lágrima dos seus olhos. 
A morte não existirá mais, e não 
haverá mais luto, nem choro, nem 
dor, porque passou o que havia 
antes”. Aquele que está sentado 
no trono disse: “Eis que faço no-
vas todas as coisas”.  Depois, ele 
me disse: “Escreve, porque estas 
palavras são dignas de fé e verda-
deiras”. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Jo 13,31-33a.34-35
A. Aleluia...
L. Eu vos dou novo preceito: que 

uns aos outros vos ameis, como eu 
vos tenho amado.

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. Depois que Judas saiu do cenácu-

lo, disse Jesus: “Agora foi glorifi-
cado o Filho do Homem, e Deus 
foi glorificado nele. Se Deus foi 
glorificado nele, também Deus o 
glorificará em si mesmo, e o glo-
rificará logo. Filhinhos, por pouco 
tempo estou ainda convosco. Eu 
vos dou um novo mandamento: 
amai-vos uns aos outros. Como eu 
vos amei, assim também vós deveis 
amar-vos uns aos outros. Nisto to-
dos conhecerão que sois meus dis-
cípulos, se tiverdes amor uns aos 
outros”. - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!
A. Eu vos dou um novo man-

damento/: que vos ameis uns 
aos outros,/ assim como eu vos 
amei.:/ 

Homilia  
Profissão da fé

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

A. criador do céu e da terra, de to-
das as coisas visíveis e invisíveis.

P. Creio em um só Senhor, Jesus 
Cristo,

A. Filho Unigênito de Deus, nas-
cido do Pai antes de todos os sé-
culos: Deus de Deus, luz da luz, 
Deus verdadeiro de Deus verda-
deiro, gerado, não criado, con-
substancial 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 glorificado: 
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.

Preces dos fiéis
P. Peçamos o auxílio divino para as 

nossas necessidades e as de todos 
os irmãos e irmãs, através de nos-
sas preces. 

A. Pela glória de vosso Filho, ouvi-
-nos, Senhor.

L. 1. Para que a Igreja viva e anun-
cie a todos o mandamento novo 
do amor, condição indispensável 
para a paz tão desejada, rezemos, 
irmãos. 

2. Para podermos ser reconhecidos 
como discípulos de Cristo pela 
prática do amor, rezemos, irmãos. 

3. Pelos padres e ministros leigos 
para que vivam com humildade e 
dedicação sua missão de animar as 
comunidades, rezemos, irmãos.

3. Para que não falte a força da fé e 
a solicitude fraterna para todos os 
que passam “por muitas tribula-
ções”, rezemos, irmãos. 

4. Para que, por nosso compromisso 
com o direito e justiça, trabalhe-
mos pela integridade e o futuro 
de nossa Casa Comum, rezemos, 
irmãos. 

5. Para que os casais cristãos reno-
vem cada dia seu amor conjugal e 
nele perseverem, rezemos, irmãos. 

6. Para que os governantes, legisla-
dores e juízes busquem sempre e 
unicamente o bem de todos, espe-
cialmente dos mais necessitados, 
rezemos, irmãos.

7. (...).
P. Ó Deus onipotente e Pai pro-

vidente, que glorificastes vosso 
Filho e nele nos renovastes, con-



cedei-nos viver seu mandamen-
to novo do amor e assim sermos 
identificados como seus discípulos 
missionários. Pelo mesmo Cristo 
nosso Senhor.

A. Amém. 

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
Anim.: Agradecidos por tudo o que 

nos concede, apresentemos a Deus 
nossos dons. 

A. (Canto Lit. 2017 e 2008/7) 1. 
Bendito és tu, ó Deus Criador,/ 
revestes o mundo da mais fina 
flor;/ restauras o fraco que a ti 
se confia/ e junto aos irmãos, em 
paz, o envias.

Ref. /:Ó Deus de universo, és Pai e 
Senhor,/ Por tua bondade, rece-
be o louvor!:/

2. Bendito és tu, ó Deus Criador,/ 
por quem aprendeu o gesto de 
amor:/ colher a fartura e ter a 
beleza/ de ser a partilha dos fru-
tos da mesa.

3. Bendito és tu, ó Deus Cria-
dor,/ fecundas a terra com vida 
e amor./ A quem aguardava um 
canto de festa,/ A mesa promete 
eterna seresta.

P. Orai, irmãos e irmãs...
A. Receba o Senhor por tuas mãos 

este sacrifício para glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda 
a santa Igreja.

P. Ó Deus, que, pelo sublime 
diálogo deste sacrifício, nos 
fazeis participar de vossa úni-
ca e suprema divindade, con-
cedei que, conhecendo vossa 
verdade, lhe sejamos fiéis por 
toda a vida. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística IV
Missal, p. 488

Prefácio da Páscoa V
Missal, p. 425

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo lugar, 
mas, sobretudo neste tempo sole-
ne em que Cristo, nossa Páscoa, 
foi imolado. Pela oblação de seu 
corpo, pregado na cruz, levou à 

plenitude os sacrifícios antigos. 
Confiante, entregou em vossas 
mãos seu espírito, cumprindo in-
teiramente vossa santa vontade, 
revelando-se, ao mesmo tempo, 
sacerdote, altar e cordeiro. Por essa 
razão, transbordamos de alegria 
pascal, e celebramos vossa glória, 
cantando (dizendo) a uma só voz...

A. (Nº 240) Ref. Santo, Santo, San-
to é o Senhor!/ Todos nós sabe-
mos e queremos proclamar.

1. Santo é o Senhor nas alturas. O 
Senhor é Santo.

2. Santo é o Senhor de toda a ter-
ra. O Senhor é Santo.

P. Nós proclamamos a vossa grande-
za, Pai santo, a sabedoria e o amor 
com que fizestes todas as coisas: 
criastes o homem e a mulher à vos-
sa imagem e lhes confiastes todo o 
universo, para que, servindo a vós, 
seu criador, dominassem toda cria-
tura. E, quando pela desobediência 
perderam a vossa amizade, não os 
abandonastes ao poder da morte, 
mas a todos socorrestes com bon-
dade, para que, ao procurar-vos, 
vos pudessem encontrar.

A. Socorrei, com bondade, os que 
vos buscam!

P. E, ainda mais, oferecestes mui-
tas vezes aliança aos homens e 
às mulheres e os instruístes pelos 
profetas na esperança da salvação. 
E de tal modo, Pai santo, amastes 
o mundo, que, chegada a plenitude 
dos tempos, nos enviastes vosso 
próprio Filho para ser o nosso sal-
vador.

A. Por amor nos enviastes vosso 
Filho!

P. Verdadeiro homem, concebido do 
Espírito Santo e nascido da virgem 
Maria, viveu em tudo a condição 
humana, menos o pecado; anun-
ciou aos pobres a salvação, aos 
oprimidos, a liberdade, aos tristes, 
a alegria. E, para realizar o vos-
so plano de amor, entregou-se à 
morte e, ressuscitando dos mortos, 
venceu a morte e renovou vida.

A. Jesus Cristo deu-nos vida por 
sua morte!

P. E, a fim de não mais vivermos 
para nós, mas para ele, que por nós 
morreu e ressuscitou, enviou de 
vós, ó Pai, o Espírito Santo, como 

primeiro dom aos vossos fiéis para 
santificar todas as coisas, levando 
à plenitude a sua obra.

A. Santificai-nos pelo dom do vos-
so Espírito!

P. Por isso, nós vos pedimos que o 
mesmo Espírito Santo santifique 
estas oferendas, a fim de que se 
tornem o Corpo † e o Sangue Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nos-
so, para celebrarmos este grande 
mistério que ele nos deixou em si-
nal da eterna aliança.

A. Santificai nossa oferenda pelo 
Espírito.

P. Quando, pois, chegou a hora em 
que por vós, ó Pai, ia ser glorifi-
cado, tendo amado os seus que 
estavam no mundo, amou-os até 
o fim. Enquanto ceavam, 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, ele tomou em 
suas mãos o cálice com vinho, 
deu graças novamente e o deu 
a seus discípulos, 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, PRA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 
Tudo isto é 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 da nossa redenção, anuncia-
mos a morte de Cristo e sua desci-
da entre os mortos, proclamamos a 
sua ressurreição e ascensão à vos-
sa direita e, esperando a sua vin-
da gloriosa, nós vos oferecemos o 
seu corpo e Sangue, sacrifício do 
vosso agrado e salvação do mundo 
inteiro.

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

P. Olhai, com bondade, o sacrifício 
que destes à vossa Igreja e conce-
dei aos que vamos participar do 
mesmo pão e do mesmo cálice 
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que, reunidos pelo Espírito Santo 
num só corpo, nos tornemos em 
Cristo um sacrifício vivo para o 
louvor da vossa glória.

A. Fazei de nós um sacrifício de 
louvor!

P. E agora, ó Pai, lembrai-vos de 
todos pelos quais vos oferecemos 
este sacrifício: o vosso servo o 
papa (...), o nosso bispo (...), os 
bispos do mundo inteiro, os presbí-
teros e todos os ministros, os fiéis 
que, em torno deste altar, vos ofe-
recem este sacrifício, o povo que 
vos pertence e todos aqueles que 
vos procuram de coração sincero.

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

P. Lembrai-vos também dos que 
morreram na paz do vosso Cristo 
e de todos os mortos, dos quais só 
vós conhecestes a fé.

A. A todos saciai com vossa glória!
P. E a todos nós, vossos filhos e fi-

lhas, concedei, ó Pai de bondade, 
que, com a virgem Maria, mãe de 
Deus, com os apóstolos e todos os 
santos, possamos alcançar a he-
rança eterna no vosso reino, onde, 
com todas as criaturas, libertas da 
corrupção do pecado e da morte, 
vos glorificaremos por Cristo, Se-
nhor nosso.

A. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!

P. Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça. / Por Cristo, com Cris-
to, 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.: Na comunhão eucarística, 

Cristo nos oferece seu corpo e san-
gue para sustentar-nos na prática 
do mandamento do amor, que nos 
deu antes de sua glorificação pela 
morte na Cruz. Participemos dela 
no compromisso de criar um mun-
do de irmãos.

A. (Nº 458) /:Aleluia, alegria, mi-
nha gente! Aleluia, aleluia!:/ 

1. O Senhor ressuscitou, minha 
gente, ele está vivo em nosso 

meio, aleluia!  
2. O sepulcro está vazio, minha 

gente, o Senhor ressuscitou, ale-
luia. 

3. Ele falou: eu sou a vida, minha 
gente, eu venci a morte, aleluia, 
aleluia. 

4. Ele falou: sou eu mesmo, minha 
gente, olhem meus pés e minhas 
mãos, aleluia. 

5. Ele falou: tudo foi feito, minha 
gente, feliz quem acredita, sem 
ter visto, aleluia. 

6. Ele falou: tudo foi feito, minha 
gente como na bíblia estava es-
crito, aleluia. 

9. Ele falou: sou o pastor, minha 
gente, quem me segue, anda se-
guro, aleluia. 

12. Ele falou: Se alguém me ama, 
minha gente, minha palavra 
guardará, aleluia. 

13. Ele falou: dou-lhes um novo 
mandamento: que vocês se 
amem uns aos outros, aleluia.

14. Ele falou: estou convosco, mi-
nha gente, desde agora e para 
sempre, aleluia.

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

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)

Anim.: Vivendo o mandamento 
novo do amor, contribuiremos 
para o estabelecimento da cultura 
do encontro e de um mundo justo 
e solidário.

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 vontade, 
pra viver do teu amor,/ eis-me 
aqui, Senhor!

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos conceda viver continua-

mente os sacramentos pascais e 
desejar ardentemente os bens futu-
ros, a fim de que, na fidelidade aos 
mistérios pelos quais renascestes, 

sejais levados por vossas obras a 
uma vida nova. E que vos abençoe 
Deus Criador e Providente, Pai e 
Filho e Espírito Santo. Amém. 

A. Amém. 
P. Vivei o amor e levai a todos a ale-

gria do Senhor ressuscitado; ide 
em paz e o Senhor vos acompanhe.

A. Graças a Deus!

Lembretes:
- Seg.-feira, às 09h, reunião das/os 

coord. paroquiais da Animação 
Bíblico-catequética, no Centro 
Dioc. de Past.; às 20h, 2ª reunião 
do ano da equipe de Past. Voc., no 
Centro Cat. S. Cristóvão, Erexim.

- Sexta-feira, 14h30, tarde de ora-
ção do Ap. da Or. das Paróquias 
da cidade de Erexim, na igreja 
Sta. Luzia, Atlântico.

- Sábado, às 18h30, crismas na 
igreja N. Sra. do Rosário, Barão 
de Cotegipe.

- Domingo, 09h30, missão canôni-
ca na comunidade N. Sra. Apare-
cida, Coxilhão, Par. de Benjamin 
Constant; 10h, crismas na ig. N. 
Sra. Medianeira, Barra do Rio 
Azul; reunião da Coord. Dioc. da 
Past. da Juv., no Centro Dioc. de 
Past.

Leituras da Semana:
Dia 20, 2ªf, S. Bernardino de Sena, 

At 14,5-18; Sl 113b(115); Jo 
14,21-26; dia 21, 3ªf: At 14,19-
28; Sl 144(145); Jo 14,27-31a; 
dia 22, 4ªf, Sta. Rita de Cássia: 
At 15,1-6; Sl 121(122); Jo 15,1-8; 
dia 23, 5ªf: At 15,7-21; Sl 95(96); 
Jo 15,9-11; dia 24, 6ª f: At 15,22-
31; Sl 56(57); Jo 15,12-17; dia 
25, sáb., S. Gregório VII; Sta. 
Madalena de Pazzi; S. Beda Ve-
nerável: At 16,1-10; Sl 99(100); 
Jo 15,18-21; dia 26, dom., 6º 
de Páscoa: At 15,1-2.22-29; Sl 
66(67); Ap 21,10-14.22-23; Jo 
14,23-29 (Espírito Santo e paz).

Site da Diocese de Erexim:
www.diocesedeerexim.org.br
– nele há este folheto dominical com 
antecedência, mensagem semanal do 
Bispo, notícias diárias, Informativo 
semanal da Diocese e de diversas 

Paróquias, artigos e documentos, jornal 
mensal Comunicação Diocesana.

http://www.diocesedeerexim.org.br


1. RITOS 
INICIAIS

A. (459) S. Ale-
grai-vos sempre 
no Senhor!/ 
A. Aleluia, o 
Senhor ressus-
citou!

Anim.: No amor verdadeiro, faze-
mos o melhor possível por quem 
amamos e guardamos no coração o 
bem que nos faz.  Cristo, que nos 
ama infinitamente, prometeu en-
viar-nos o Espírito Santo para nos 
recordar e ajudar a viver tudo o que 
nos ensinou e termos a sua paz.

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 Senhor que sempre encaminha 

os nossos corações para o amor de 
Deus e a constância em Cristo es-
teja convosco.

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

A vida na liturgia
P. (... de segunda a sexta-feira, re-

tiro dos padres, em Veranópolis; 
terça-feira, aniversário de orde-
nação presbiteral de Dom José; 
... apontando para o Círio Pascal): 
Nós vos bendizemos, ó Deus, 
pelo Cristo Ressuscitado a ilumi-

Comunidade em Oração 
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nar nossa vida, que este Círio Pas-
cal simboliza.

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

Ato penitencial
P. Pela prática do amor, comprova-

mos que guardamos a palavra de 
Cristo. Mas, muitas vezes criamos 
conflitos e não vivemos na comu-
nhão fraterna. Reconhecendo-nos 
pecadores, peçamos o perdão de 
Deus. 

L. Senhor, que nos dais a luz e a 
liberdade do Espírito, tende pie-
dade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos dais a verdadeira 

paz, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos tornais mora-

da da Santíssima Trindade, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus Criador e Pai...
A. Amém. 

Glória
A. (Nº 90) 1. Glória a Deus nos 

altos céus, paz na terra aos seus 
amados./ A vós louvam rei celes-
te os que foram libertados.

Ref.: /:Glória a Deus! Glória a 
Deus!/ Glória ao nosso cria-
dor!:/

2. Deus e Pai, nós vos louvamos, 
adoramos, bendizemos,/ damos 
glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos.

3. Senhor nosso Jesus Cristo, 
unigênito do Pai,/ vós de Deus 
cordeiro santo, nossas culpas 
perdoai.

4. Vós que estais junto do Pai, 
como nosso intercessor,/ acolhei 
nossos pedidos, atendei nosso 
clamor.

5. Vós somente sois o Santo, o Al-
tíssimo Senhor,/ com o Espírito 

Divino de Deus Pai o resplendor.
P. OREMOS. Deus todo-pode-
roso, dai-nos celebrar com 
fervor estes dias de júbilo em 
honra do Cristo ressuscitado, 
para que nossa vida corres-
ponda sempre aos mistérios 
que recordamos. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 6º D. de Pás-
coa C, Paulinas-Paulus, p. 838-841)

Anim.: Com a luz e a força Espírito 
Santo prometido por Cristo, seus 
discípulos vivem os ensinamentos 
dele e descobrem caminhos de su-
peração de conflitos.

1ª Leitura: At 15,1-2.22-29
L. Leitura dos Atos dos Apóstolos. 
Naqueles dias, chegaram alguns 

da Judeia e ensinavam aos ir-
mãos de Antioquia, dizendo: 
“Vós não podereis salvar-vos, 
se não fordes circuncidados, 
como ordena a Lei de Moisés”.  
Isto provocou muita confusão, e 
houve uma grande discussão de 
Paulo e Barnabé com eles. Fi-
nalmente, decidiram que Paulo, 
Barnabé e alguns outros fossem 
a Jerusalém, para tratar dessa 
questão com os apóstolos e os 
anciãos. Então os apóstolos e 
os anciãos, de acordo com toda 
a comunidade de Jerusalém, re-
solveram escolher alguns da co-
munidade para mandá-los a An-
tioquia, com Paulo e Barnabé. 
Escolheram Judas, chamado Bá-
rsabas, e Silas, que eram muito 
respeitados pelos irmãos. Através 
deles enviaram a seguinte carta: 
“Nós, os apóstolos e os anciãos, 
vossos irmãos, saudamos os ir-
mãos vindos do paganismo e que 
estão em Antioquia e nas regiões 
da Síria e da Cilícia. Ficamos 
sabendo que alguns dos nossos 



causaram perturbações com pa-
lavras que transtornaram vosso 
espírito. Eles não foram envia-
dos por nós. Então decidimos, de 
comum acordo, escolher alguns 
representantes e mandá-los até 
vós, junto com nossos queridos 
irmãos Barnabé e Paulo, ho-
mens que arriscaram suas vidas 
pelo nome de nosso Senhor Jesus 
Cristo. Por isso, estamos envian-
do Judas e Silas, que pessoal-
mente vos transmitirão a mesma 
mensagem. Porque decidimos, o 
Espírito Santo e nós, não vos im-
por nenhum fardo, além destas 
coisas indispensáveis: abster-se 
de carnes sacrificadas aos ídolos, 
do sangue, das carnes de animais 
sufocados e das uniões ilegíti-
mas. Vós fareis bem se evitardes 
essas coisas. Saudações!” - Pala-
vra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 66(67)
S. Que as nações vos glorifiquem, 

ó Senhor, que todas as nações vos 
glorifiquem!

A. Que as nações vos glorifiquem, 
ó Senhor, que todas as nações 
vos glorifiquem!

S. 1. - Que Deus nos dê a sua graça 
e sua bênção,* e sua face resplan-
deça sobre nós! - Que na terra se 
conheça o seu caminho * e a sua 
salvação por entre os povos. 

2. - Exulte de alegria a terra intei-
ra,* pois julgais o universo com 
justiça; - os povos governais com 
retidão,* e guiais, em toda a terra, 
as nações. 

3. - Que as nações vos glorifiquem, 
ó Senhor,* que todas as nações 
vos glorifiquem! - Que o Senhor e 
nosso Deus nos abençoe,* e o res-
peitem os confins de toda a terra!

2ª Leitura: Ap 21,10-14.22-23
L. Leitura do Livro do Apocalipse 

de São João. 
Um anjo me levou em espírito a 

uma montanha grande e alta. 
Mostrou-me a cidade santa, Je-
rusalém, descendo do céu, de 
junto de Deus, brilhando com a 
glória de Deus. Seu brilho era 

como o de uma pedra precio-
síssima, como o brilho de jaspe 
cristalino. Estava cercada por 
uma muralha maciça e alta, com 
doze portas. Sobre as portas es-
tavam doze anjos, e nas portas 
estavam escritos os nomes das 
doze tribos de Israel. Havia três 
portas do lado do oriente, três 
portas do lado norte, três portas 
do lado sul e três portas do lado 
do ocidente. A muralha da cida-
de tinha doze alicerces, e sobre 
eles estavam escritos os nomes 
dos doze apóstolos do Cordeiro. 
Não vi templo na cidade, pois o 
seu Templo é o próprio Senhor, o 
Deus Todo-Poderoso, e o Cordei-
ro. A cidade não precisa de sol, 
nem de lua que a iluminem, pois 
a glória de Deus é a sua luz e a 
sua lâmpada é o Cordeiro. - Pa-
lavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Jo 14,23-29
A. Aleluia...
L. Quem me ama realmente guar-

dará minha palavra, e meu Pai o 
amará, e a ele nós viremos. 

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. Naquele tempo, disse Jesus a 

seus discípulos: “Se alguém me 
ama, guardará a minha palavra, e 
o meu Pai o amará, e nós viremos 
e faremos nele a nossa morada. 
Quem não me ama, não guarda a 
minha palavra. E a palavra que 
escutais não é minha, mas do Pai 
que me enviou. Isso é o que vos 
disse enquanto estava convosco. 
Mas o Defensor, o Espírito Santo, 
que o Pai enviará em meu nome, 
ele vos ensinará tudo e vos re-
cordará tudo o que eu vos tenho 
dito. Deixo-vos a paz, a minha 
paz vos dou; mas não a dou como 
o mundo. Não se perturbe nem se 
intimide o vosso coração. Ouvis-
tes que eu vos disse: ‘Vou, mas 
voltarei a vós’. Se me amásseis, 
ficaríeis alegres porque vou para 

o Pai, pois o Pai é maior do que 
eu. Disse-vos isto, agora, antes 
que aconteça, para que, quando 
acontecer, vós acrediteis.” - Pala-
vra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia - Profissão da fé
Preces dos fiéis

P. Inspirados pelo Espírito San-
to que Cristo nos prometeu para 
recordar e viver o que nos ensi-
nou, apesentemos nossas preces a 
Deus Pai. 

A. Pelo Cristo vitorioso, ouvi-
-nos, ó Pai! 

L.1. Para que a Igreja, com a for-
ça do Espírito prometido, viva 
em permanente purificação e seja 
sempre mais ardorosa no anúncio 
do Evangelho, rezemos, irmãos.

2. Para que nossas comunidades 
cresçam na unidade pela prática 
do diálogo, e do perdão, rezemos, 
irmãos.

3. Para que os conselhos de pasto-
ral e de economia promovam o 
bom acolhimento nas comunida-
des, rezemos, irmãos.

4. Para vivermos relações respeito-
sas e fraternas a fim de criarmos 
ambiente favorável à paz, reze-
mos, irmãos. 

5. Por todos os que acreditam que a 
paz é possível, trabalham e rezam 
para que ela aconteça em todas as 
famílias e em todos os povos, re-
zemos, irmãos.

6. Para que Maria Santíssima, lem-
brada de modo especial neste 
mês, interceda continuamente por 
nosso Bispo Dom José, de aniver-
sário de ordenação presbiteral ter-
ça-feira, rezemos, irmãos.

7. ....
P. Concedei-nos, ó Deus fiel e mi-

sericordioso, viver o ensinamen-
to de vosso Filho para que nos-
sa vida possa ser vossa morada, 
como Ele prometeu. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e preparação

das oferendas
Anim.: Nossa assembleia litúrgica 



é o próprio templo de Deus, que 
renova o sacrifício de Cristo, para 
o qual apresentamos nossas ofe-
rendas. 

A. (Nº 456) Ref. Eu creio num 
mundo novo, pois Cristo ressus-
citou!/ Eu vejo sua luz no povo, 
por isso alegre sou.

1. Em toda pequena oferta, na 
força da união,/ no pobre que se 
liberta, eu vejo ressurreição.

2. Nas flores oferecidas e quando 
se dá perdão,/nas dores compa-
decidas, eu vejo ressurreição!

3. Nos homens que estão unidos, 
com outros partindo o pão,/ nos 
fracos fortalecidos, eu vejo res-
surreição!

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. Subam até vós, ó Deus, as nossas 
preces com estas oferendas para 
o sacrifício, a fim de que, purifi-
cados por vossa bondade, corres-
pondamos cada vez melhor aos 
sacramentos do vosso amor. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística V
(Missal, p. 496)

Prefácio da Páscoa II 
(Missal p. 422)

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
mas sobretudo neste tempo solene 
em que Cristo, nossa Páscoa, foi 
imolado.

Por ele, os filhos da luz nascem 
para a vida eterna; e as portas do 
Reino dos céus se abrem para os 
fiéis redimidos. Nossa morte foi 
redimida pela sua e na sua ressur-
reição ressurgiu a vida de todos. 

Transbordando de alegria pascal, 
nós nos unimos aos anjos e a to-
dos os santos, para celebrar vossa 
glória, cantando a uma só voz:

A. (Nº 247) 1. Santo, santo, san-
to, dizem todos os anjos./ Santo, 
santo, santo é o Senhor Jesus!

Ref. Santo, santo, santo é quem 
nos redime:/ Porque meu Deus 

é santo, a terra cheia de sua gló-
ria está!/ Porque meu Deus é 
santo, a terra cheia de sua gló-
ria está./ Céus e terra passarão, 
mas tua palavra não passará!/ 
Céus e terra passarão, mas tua 
palavra não passará!/ Não, não, 
não passará! Não, não, não pas-
sará!

P. Senhor, vós que sempre quisestes 
ficar muito perto de nós, vivendo 
conosco no Cristo, falando conos-
co por ele, mandai vosso Espírito 
Santo, a fim de que as nossas ofer-
tas se mudem no Corpo † e no San-
gue de nosso Senhor Jesus Cristo. 
A. Mandai vosso Espírito San-
to!

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.: Para vivermos na unida-

de fraterna que nos pediu, Cristo 
nos dá o alimento da mesma, seu 
próprio Corpo. Alimentando-nos 
dele, devemos praticar o acolhi-
mento e o diálogo. 

A. (Nº 454) Ref. Cristo hoje res-
suscita, vem trazer-nos nova 
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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. Deus eterno e to-
do-poderoso, que, pela res-
surreição de Cristo, nos reno-
vais para a vida eterna, fazei 
frutificar em nós o sacramen-
to pascal, e infundi em nos-
sos corações a força desse 
alimento salutar. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

Anim.: Comprovemos que amamos 
a Cristo guardando a sua palavra.

A. (nº 174) Ref. Bendita, bendita, 
bendita a palavra do Senhor!/ 
Bendito, bendito, bendito quem 
a vive com amor!

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos conceda viver conti-

nuamente os sacramentos pascais 
e desejar ardentemente os bens 
futuros, a fim de que, na fidelida-
de aos mistérios pelos quais re-
nascestes, sejais levados por suas 
obras a uma vida nova. E que vos 
abençoe Deus todo-poderoso e 
fonte da vida, Pai e Filho e Espíri-
to Santo. Amém. 

A. Amém. 
P. Levai a todos a alegria do Senhor 

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

A. Graças a Deus!

A promessa e a missão do Espíri-
to Santo

O Evangelho de hoje reconduz-nos 

ao Cenáculo. Durante a Última 
Ceia, antes de enfrentar a paixão 
e a morte na cruz, Jesus promete 
aos Apóstolos o dom do Espírito 
Santo, que terá a tarefa de ensi-
nar e de recordar as suas palavras 
à comunidade dos discípulos. ... 
Ensinar e recordar. É isto que o 
Espírito Santo faz nos nossos co-
rações.

No momento em que se prepara 
para voltar para o Pai, Jesus pre-
nuncia a vinda do Espírito que, 
antes de tudo, ensinará os discípu-
los a compreender sempre melhor 
o Evangelho, a aceitá-lo na sua 
existência e a torná-lo vivo e ativo 
com o testemunho. Quando confia 
aos apóstolos — que significa pre-
cisamente “enviados” — a missão 
de levar o anúncio do Evangelho 
a todo o mundo, Jesus promete 
que não permanecerão sozinhos: 
estará com eles o Espírito Santo, 
o Paráclito, que se colocará ao seu 
lado, aliás, estará neles, para os 
defender e apoiar. Jesus volta para 
o Pai mas continua a acompanhar 
e a ensinar os seus discípulos me-
diante o dom do Espírito Santo.

O segundo aspeto da missão do Es-
pírito Santo consiste em ajudar os 
Apóstolos a recordar as palavras 
de Jesus. O Espírito tem a tarefa 
de despertar a memória, de recor-
dar as palavras de Jesus. O Mestre 
divino já comunicou tudo o que 
pretendia confiar aos Apóstolos: 
com Ele, Verbo encarnado, a re-
velação está completa. O Espírito 
fará recordar os ensinamentos de 
Jesus nas diversas circunstâncias 
concretas da vida, para os poder 
pôr em prática. É precisamente o 
que acontece ainda hoje na Igre-
ja, guiada pela luz e pela força do 
Espírito Santo, para que possa le-
var a todos o dom da salvação, ou 
seja, o amor e a misericórdia de 
Deus. 

Nós não estamos sozinhos: Jesus 
está ao nosso lado, no meio de nós, 
dentro de nós! A sua nova presen-
ça na história verifica-se mediante 
o dom do Espírito Santo, por meio 
do qual é possível instaurar uma 
relação viva com Ele, crucificado 
e Ressuscitado. 

Não estamos sozinhos! E o sinal 
da presença do Espírito Santo é 
também a paz que Jesus concede 
aos seus discípulos: “Dou-vos a 
minha paz” (v. 27). ...

A Virgem Maria nos ajude a acolher 
com docilidade o Espírito Santo 
como Mestre interior e como Me-
mória viva de Cristo no caminho 
diário (Papa Francisco, oração do 
Angelus, 1º/5/2016).

Lembretes:
- De segunda a sexta-feira, Reti-

ro do Presbitério de Erexim, na 
Casa Recanto da Medianeira 
em Veranópolis (orientador, Pe. 
Carlos James dos Santos, SJ).

- Terça-feira, aniversário de orde-
nação presbiteral de Dom José 
Gislon (1988) – das 13h30 às 
17h, reunião dos agentes da Cá-
ritas, no Centro Diocesano de 
Pastoral.

- Sexta-feira, início da novena em 
honra ao Sagrado Coração de Je-
sus e Santo Antonio na igreja Sa-
grado Coração de Jesus, Viadutos.

- Domingo – Ascensão do Se-
nhor – 56º Dia Mundial das Co-
municações Sociais - mensagem 
do Papa: Das comunidades de 
redes sociais à comunidade 
humana / “Somos membros uns 
dos outros” (Ef 4,25).

Leituras da Semana:
Dia 27, 2ªf, Sto. Agostinho de 

Cantuária: At 16,11-15; Sl 149; 
Jo 15,26 – 16,4ª; Dia, 28, 3ªf: At 
16,22-34; Sl 137(138); Jo 16,5-
11; Dia 29, 4ªf: At 17,15.22 – 
18,1; Sl 148; Jo 16,12-15; Dia 
30, 5ªf: At 18,1-8; Sl 97(98); 
Jo 16,16-20; Dia 31, 6ªf, Visi-
tação de N. Sra.: Sf 3, 14-18 ou 
Rm 12, 9-16b; Cânt.: Is 12, 2-3. 
4bcd. 5-6 (R/. 6b); Lc 1, 39-56; 
Dia 1º/6, sáb., São Justino:  At 
18,23-28; Sl 46(47); Jo 16, 23b-
28; Dia 02, Dom., ASCENSÃO 
DO SENHOR: At 1,1-11; Sl 
46(47); Ef 1,17-23; Lc 24,46-53 
- 53º Dia Mundial das Comu-
nicações Sociais – mensagem 
do Papa: Das comunidades de 
redes sociais à comunidade 
humana / “Somos membros uns 
dos outros” (Ef 4,25).


