
Comunidade em Oração 
Liturgia para o 3º Domingo da Páscoa – 1º.5.2022

- União dos discípulos entre si e com Cristo, sustento para o anúncio e o testemunho
- Dia do trabalhador e da trabalhadora
Cor litúrgica: BRANCO         Ano 44 - Nº 2573         Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS – www.diocesedeerexim.org.br

Após a expe-
riência renova-
dora do encon-
tro com Cristo 
Ressuscitado, 
os apóstolos 
davam teste-
munho dele 
com coragem 

e ousadia. Como eles, a partir do 
encontro semanal com o Senhor 
da vida na celebração litúrgica, 
devemos comprovar nossa fé com 
nossa vida, a exemplo de muitos 
cristãos que enfrentam a perse-
guição também em nossos dias. 

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 262) Ref. Alegrai-vos sem-

pre no Senhor! Aleluia, o Se-
nhor ressuscitou!

1. Pois aquele que foi morto num 
madeiro, exaltado aos nossos 
olhos hoje está. Maravilhas fez 
o Pai no amado Filho, maravi-
lha do amor de nosso Deus.

2. Convertei-vos e vivei vosso 
batismo, renovai a vossa fé e o 
vosso amor.

Pois, sois filhos do amor do mes-
mo 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 Ressusci-
tado, que vai ao encontro de seus 
seguidores e os conforta com sua 
presença vivificante, estejam con-
vosco. 

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

P. (... acena para o Círio Pascal e 
proclama) Bendito sejais, Deus 
da vida, pela Ressurreição de Je-
sus Cristo e por esta luz radiante, 
sinal da sua presença entre nós e 
de vosso imenso amor para co-
nosco!  

A. (Nº 255) Ref. /:Cristo ressus-
citou, aleluia! Venceu a morte 
com amor!:/ 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 vos-
so Filho Jesus Cristo, vencedor da 
morte e do pecado. Aben†çoai, 
vos pedimos, esta água, a fim de 
que, aspergida sobre nós, nos pu-
rifique de todo mal e nos renove 
em vosso amor misericordioso. 
P.N.Sr.J.C. 

A. Amém.
A. (Nº 238) Ref. Água santa! Ó 

água pura, vem! Purifica este 
povo! /:Dá-nos da neve a bran-
cura e um coração sincero, for-
te, grande, novo.:/

1. Lembrança do meu Batismo, 
grande graça do Senhor. Que 
afogou meu egoísmo e regou em 
mim o amor!

2. Não é do Templo, por certo, 
que jorram águas assim: é do 
Coração aberto de quem quis 
morrer por mim!

3. Nós somos raça escolhida, 
Deus não te quer bem em vão... 
Muitos erros tens na vida, Deus 
tem muito mais perdão.

P. Deus Criador e Senhor da histó-
ria...

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 

bendizemos, nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos, nós vos 
damos graças por vossa imensa 
glória.

P. Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito, 

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

P. Vós que tirais o pecado do mun-
do, 

A. tende piedade de nós. 
P. Vós que tirais o pecado do mun-

do, 
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 

Senhor,
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 filhos de 
Deus, espere com plena con-
fiança o dia da ressurreição. 
PNSrJC.

A. Amém.

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

Páscoa C, paulinas-Paulus, p. 
826-831)

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 ressusci-
tou Jesus, a quem vós matastes, 
pregando-o numa cruz. Deus, por 
seu poder, o exaltou, tornando-o 
Guia Supremo e Salvador, para 
dar ao povo de Israel a conversão 
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. 

A. Graças a Deus.

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

vós me livrastes.
A. Eu vos exalto, ó Senhor, por-

que 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 ape-
nas um momento,* mas sua bonda-
de 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,* Se-
nhor meu Deus, eternamente hei 
de louvar-vos!

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

João. 

Eu, João, vi e ouvi a voz de nu-
merosos anjos, que estavam em 
volta do trono, e dos seres vivos 
e dos anciãos. Eram milhares de 
milhares, milhões de milhões, 
e proclamavam em alta voz: “O 
Cordeiro imolado é digno de re-
ceber o poder, a riqueza, a sabe-
doria e a força, a honra, a glória 
e o louvor”. Ouvi também todas 
as criaturas que estão no céu, 
na terra, debaixo da terra e no 
mar, e tudo o que neles existe, e 
diziam: “Ao que está sentado no 
trono e ao Cordeiro, o louvor e 
a honra, a glória e o poder para 
sempre”. Os quatro seres vivos 
respondiam: “Amém”, e os an-
ciãos se prostraram em adoração 
daquele que vive para sempre. 
Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Jo 21,1-19
A. (Nº 751) /:Aleluia, aleluia! Ale-

luia, aleluia! Aleluia, aleluia, 
aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia, 
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 discí-
pulo); 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 tris-
te, porque Jesus perguntou três 
vezes se ele o amava. Respondeu: 
L1. “Senhor, tu sabes tudo; tu sa-
bes que eu te amo”. N. Jesus dis-
se-lhe: + “Apascenta as minhas 
ovelhas. Em verdade, em verdade 
te digo: quando eras jovem, tu te 



cingias e ias para onde querias. 
Quando fores velho, estenderás 
as mãos e outro te cingirá e te le-
vará para onde não queres ir”. N. 
Jesus disse isso, significando com 
que morte Pedro iria glorificar a 
Deus. E acrescentou: + “Segue-
-me”.

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

Homilia
Profissão da fé 

A./B. (Nº 754/C) Ref. Creio, creio, 
amém!

A. 1. Creio em Deus Pai todo-
-poderoso,/ criador do céu e da 
terra./ E em Jesus Cristo, seu 
único Filho, nosso Senhor,/ que 
foi concebido pelo poder do Es-
pírito Santo;/

B. 2. nasceu da Virgem Maria; 
padeceu sob Pôncio Pilatos,/ foi 
crucificado, morto e sepultado./ 
Desceu à mansão dos mortos; /
ressuscitou ao terceiro dia,/

A. 3. subiu aos céus;/está sentado 
à direita de Deus Pai todo-pode-
roso,/ donde há de vir a julgar/ 
os vivos e os mortos./ 

B. 4. Creio no Espírito Santo; na 
Santa Igreja católica;/ na comu-
nhão dos santos;/ na remissão 
dos pecados;/ na ressurreição da 
carne; na vida eterna. 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 conserveis em nosso 
Papa Francisco o amor pedido a 
São Pedro para conduzir a Igreja, 
nós vos pedimos:

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, nós vos pedimos:

3. Para que vossa graça sustente os 
que são presos por amarem a jus-
tiça, os que sofrem por dizerem a 
verdade e os que são perseguidos 
por sua fé cristã, nós vos pedimos: 

4. Para que os trabalhadores e tra-

balhadoras realizem sempre suas 
atividades como serviço a todos 
e tenham a justa recompensa por 
elas para viverem dignamente do 
que fazem, nós vos pedimos:

4. Para que os Bispos do Rio Gran-
de do Sul, em sua visita ao Papa 
e aos organismos de sua assesso-
ria e veneração dos Apóstolos se-
pultados em Roma, tenham novo 
impulso evangelizador em suas 
dioceses, nós vos pedimos: 

5. Para que o retiro dos líderes e 
coordenadores da Pastoral da 
Pessoa Idosa, neste domingo, no 
Santuário Diocesano de Fátima, 
os fortaleça no seu cuidado aos 
irmãos e irmãs em suas necessi-
dades próprias da idade, nós vos 
pedimos: 

6. .... 
P. (... ) 
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
Preparação e apresentação

das oferendas
A. (272) Ref. Cristo é o dom do 

Pai que se entregou por nós. 
Aleluia, aleluia! Bendito seja o 
nosso Deus!

1. Dai graças a Deus, pois Ele é 
bom; eterno por nós é seu amor. 

2. Coragem e força Ele nos dá, fa-
zendo-se nosso Salvador.

3. Eu não morrerei, mas viverei, 
e, assim, louvarei o meu Senhor.

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 ale-
gria. Por Cristo, nosso 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 ofe-
recer-se pela humanidade, e junto 
de vós é nosso eterno intercessor. 
Imolado, já não morre; e, morto, 
vive eternamente. Unidos à multi-
dão dos anjos e dos santos, trans-
bordando de alegria pascal, nós 
vos aclamamos, cantando a uma 
só voz: 

A. (Nº 758 N) Ref. Santo, santo, 
santo, Senhor/ Deus do univer-
so, hosana nas alturas!

Os céus e toda a terra proclamam a 
vossa glória. Bendito é o que vem 
em nome do Senhor. Hosana nas 
alturas!

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 
abraçando livremente a paixão, 
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 



Diagramação e Impressão: Gráfica Editora Berthier  –  Fone: (054) 3313-3255 / 99976.7194  –  E-mail: grafica@berthier.com.br  –  Passo Fundo-RS

DOS PECADOS. FAZEI ISTO 
EM MEMÓRIA DE MIM.

P. Eis o mistério da fé!
A. Todas as vezes que comemos 

deste pão e bebemos deste cáli-
ce, anunciamos, Senhor, a vossa 
morte, enquanto esperamos a 
vossa vinda!

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 (...), com 
nosso bispo (...) e todos os minis-
tros 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 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
A. (Nº 301) Ref. Com amor infini-

to vos amei, diz o Senhor! Com 
amor sincero amareis, amigos 
meus.

1. Eu pus meu coração junto ao 
vosso coração. O amor assim 
esteja em vós! Eu pus a minha 
vida a favor de vossa vida: a 
vida assim esteja em vós!

2. Eu pus as minhas mão sobre os 
olhos que eram cegos. A luz as-
sim esteja em vós! Eu pus tam-
bém meus pés nos caminhos so-
litários: a alegria nasça em vós!

3. Eu coloquei meu pão nas mãos 
que tinham fome. A força assim 
retorne a vós! Eu pus a minha 
graça no corpo que sofria: a paz 
assim habite em vós!

4. Eu pus a minha voz no coração 
do surdo e mudo. A fé assim au-
menta em vós! Eu pus a minha 
luz diante de que se perdeu: a 
esperança volte a vós!

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. (Nº 811) Ref. /: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 traba-
lho de cada dia. E que vos aben-
çoe Deus onipotente e eterno, 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:
- Neste domingo, das 09h às 

16h, retiro com todos os líde-
res e coordenadores da Pastoral 
da Pessoa Idosa, no Centro de 
Eventos e no Santuário de Fáti-
ma.

- Segunda-feira, 08h30, reunião 
da Comissão Diocesana dos Mi-
nistros/as, no Centro Diocesano.

- Até dia 12, Bispos do Rio Gran-
de do Sul em visita ao Papa e aos 
Organismos de sua assessoria 
(Visita ad limina Apostolorum – 
ao limiar dos Apóstolos).

- Próximo domingo, 4º de Páscoa 
- Bom Pastor – Dia Mundial de 
Oração pelas Vocações Sacerdo-
tais e Religiosas. 

Intenção do Apostolado da Ora-
ção para este mês: Rezemos 
para que os jovens, chamados 
a uma vida em plenitude, des-
cubram em Maria o estilo da 
escuta, a profundidade do dis-
cernimento, a coragem da fé e a 
dedicação do serviço. 

Leituras da semana:
dia 02, 2ªf, Sto Atanásio: At 6,8-

15; Sl 118(119); Jo 6,22-29; dia 
03, 3ªf, Ss. Filipe e Tiago Me-
nor: 1Cor 15,1-8; Sl 18(19A); Jo 
14,6-14; dia 04, 4ªf.: At 8,1b-8; 
Sl 65(66); Jo 6,35-40; dia 05, 
5ªf: At 8,26-40; Sl 65(66); Jo 
6,44-51; dia 06, 6ªf.: At 9,1-20; 
Sl 116(117); Jo 6,52-59; dia 07, 
sáb.: At 9,31-42; Sl 115(116B); 
Jo 6,60-69; dia 08, dom., 4º 
da Páscoa; At 13,14.43-52; 
Sl 99(100); Ap 7,9.14b-17; Jo 
10,27-30 (As ovelhas ouvem a 
voz do Pastor) – 59º Dia Mun-
dial de Oração pelas Vocações 
Sacerdotais e Religiosas.

Os áudios dos cantos deste folheto 
dominical “Comunidade em

Oração” estão no site da Diocese de 
Erexim (www.diocesedeerexim.
org.br) na aba “Acervo digital”,
no campo “Hinário Litúrgico”.

Há outros áudios também.



Numa realida-
de de anoni-
mato e de indi-
ferença, cele-
bramos 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 
nossas mães, em seu dia.

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 263) 1. Por sua morte, a 

morte viu o fim. Do sangue der-
ramado a vida renasceu. Seu pé 
ferido nova estrada abriu. E, 
neste Homem, o homem, enfim, 
se descobriu.

Ref. Meu coração me diz: “O 
amor me amou, e se entregou por 
mim!” Jesus Ressuscitou! Passou 
a escuridão, o Sol nasceu! A vida 
triunfou: Jesus Ressuscitou!

2. “Jesus me amou e se entregou 
por mim!” Os homens todos 
podem o mesmo repetir. Não te-
meremos mais a morte e a dor. 
O coração humano em Cristo 
descansou.

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 
plenitude e defende o rebanho de 
qualquer perigo, estejam convos-
co.

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

P. (...Acenando para o Círio, pro-
clama:) Bendito sejais, ó Deus da 
vida, pela Ressurreição de Jesus 
Cristo e por esta luz esplendorosa 

Comunidade em Oração 
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- Escutar, seguir e testemunhar o Bom Pastor que garante  a vida eterna
- 59º Dia Mundial de Oração pela Vocações Sacerdotais e Religiosas
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que nos envolve e ajuda a segui-lo 
como Bom Pastor!  

A. (Nº 248) Em meio à escuridão, 
surge uma luz radiante: Jesus 
ressuscitou, aleluia! /:Cristo é o 
clarão do Pai!:/

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).

P/S. (Nº 682) Senhor, Bom Pastor 
que conheceis as vossas ovelhas, 
tende piedade de nós!

A. Senhor, tende piedade de nós.
P/S. Cristo, que ides procurar a 

ovelha perdida, tende piedade de 
nós!

A. Cristo, tende piedade de nós.
P/S. Senhor, que nos levais às pas-

tagens eternas do céu, tende pie-
dade de nós!

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus de ternura e bondade... 
A. Amém. 

Glória
A. (Nº 715/J) Glória, glória, gló-

ria a Deus nas alturas./ E paz na 
terra, e paz na terra aos homens 
por Ele amados.

1. Senhor Deus, rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso,/ nós 
vos louvamos, nós vos bendize-
mos,/ nós vos adoramos, nós vos 
glorificamos,/ nós vos damos 
graças por vossa imensa glória.

2. Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito./ Senhor Deus, Cordeiro 
de Deus, Filho de Deus Pai./ Vós 
que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós./ Vós que 
tirais o pecado do mundo,/ aco-
lhei a nossa súplica.

3. Vós que estais à direita do Pai, 
tende piedade de nós./ Só vós 
sois o Santo, só vós o Senhor./ 
Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo,/ 

com o Espírito Santo, na glória 
de Deus Pai./ (Final) Amém! 
Amém!

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 fraqueza, 
a fortaleza do pastor. PNSrJC.

A. Amém.

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

Páscoa C, paulinas-Paulus, p. 
832-834)

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. (Nº 727) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia!:/
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

S. (Nº 755) Creio em um só Deus,
A. Pai todo-poderoso, criador do 

céu e da terra,/ de todas as coi-
sas visíveis e invisíveis./

S. Creio em um só Senhor, 
A. Jesus Cristo, Filho Unigênito 

de Deus,/ nascido do Pai antes 
de todos os séculos/ 

S. Deus de Deus, luz da luz, 
A. Deus verdadeiro de Deus ver-

dadeiro; gerado, não criado, 
consubstancial ao Pai./ 

S. 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./ 

S. Também por nós, por nós 
A. foi crucificado sob Pôncio Pi-

latos; padeceu e foi sepultado./ 
Ressuscitou ao terceiro dia, con-
forme as Escrituras,/

S. e subiu aos céus, 
A. onde está sentado à direita do 

Pai. E de novo há de vir, em sua 

glória,/ para julgar os vivos e os 
mortos; e o seu Reino não terá 
fim./

S. Creio no Espírito Santo, 
A. Senhor que dá a vida, e pro-

cede do Pai e do Filho;/ e com o 
Pai e o Filho é adorado e glori-
ficado: ele que falou pelos pro-
fetas./

S. Creio na Igreja,
A. una, santa, católica e apostó-

lica./  Professo um só batismo 
para a remissão dos pecados./ 

S. E espero a ressurreição 
A. e espero a ressurreição dos 

mortos/ e a vida do mundo que 
há de vir!/

Amém! Amém!

Preces dos fiéis
P. No espírito deste Dia Mundial 

de Oração pelas Vocações, apre-
sentemos nossas preces a Deus 
pedindo que não faltem pastores e 
servidores segundo o seu coração 
para o seu rebanho. 

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

1. Para que todos os agentes de pas-
toral, no ministério ordenado ou 
no compromisso de leigos e lei-
gas, sigam o exemplo de Cristo, 
o Bom Pastor, nós vos pedimos.

2. Para que todos os que exercem 
funções públicas tenham cuidados 
de pastor para as pessoas a que 
estão a serviço, especialmente os 
mais fragilizados, nós vos pedi-
mos.

3. Para que os nossos seminaristas 
e muitos outros jovens tenham 
a generosidade e a prontidão de 
responder sim ao vosso chamado 
para servir o vosso rebanho, nós 
vos pedimos.

4. Para que nossas mães, em sua su-
blime missão, possam falar com 
sabedoria e ensinar com amor e 
aquelas que assim viveram e são 
falecidas sejam por vós recom-
pensadas, nós vos pedimos. 

P. Rezemos a oração do mês vo-
cacional do ano passado: Senhor 
Jesus, que nos ensinastes a pedir 
ao Pai que mande operários para a 
vossa vinha, 

A. fazei que tenhamos sempre 
famílias e comunidades verda-
deiramente cristãs, berço das 
vocações.



P. Despertai em nossos jovens, Se-
nhor,

A. o ideal de seguir a Cristo e a 
vontade firme de se dedicarem 
ao vosso serviço.

P. Suscitai entre nós, sacerdotes, 
religiosos e religiosas, leigos e 
leigas que realizem o projeto mis-
sionário do Reino.

A. Fortalecei a vontade dos esco-
lhidos; dai perseverança e cora-
gem a todos os chamados para a 
missão para que desempenhem 
com amor e fidelidade o seu mi-
nistério na Igreja.

P. Ó Maria do Sim, intercedei por 
nós!

A. Abençoai todos os que foram 
escolhidos para o serviço do rei-
no. Amém!

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
A. (272) Ref. Cristo é o dom do 

Pai que se entregou por nós. 
Aleluia, aleluia! Bendito seja o 
nosso Deus!

1. Dai graças a Deus, pois Ele é 
bom; eterno por nós é seu amor. 

2. Coragem e força Ele nos dá, fa-
zendo-se nosso Salvador.

3. Eu não morrerei, mas viverei, 
e, assim, louvarei o meu Senhor.

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 sem-
pre nos alegremos por estes 
mistérios pascais, para que nos 
renovem constantemente e se-
jam fonte de eterna alegria. 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 sole-
ne em que Cristo, nossa Páscoa, 
foi imolado. Por ele, os filhos da 
luz nascem para a vida eterna; e 
as portas do Reino dos céus se 
abrem para os fiéis redimidos. 

Nossa morte foi redimida pela sua 
e na sua ressurreição ressurgiu a 
vida de todos. Transbordando de 
alegria pascal, nós nos unimos 
aos anjos e a todos os santos, para 
celebrar vossa glória, cantando a 
uma só voz:

A. (Nº 758/J) Santo, santo, santo, 
Senhor Deus do universo!/ O 
céu e a terra proclamam a vossa 
glória./ Hosana, hosana, hosa-
na, hosana, hosana nas alturas!/ 
Bendito o que vem em nome do 
Senhor./ Hosana, hosana, hosa-
na, hosana, hosana nas alturas!

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, 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, 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 una num só 
corpo!  
P. Protegei vossa Igreja que cami-
nha nas estradas do mundo rumo 
ao céu, cada dia renovando a 
esperança de chegar junto a vós, 
na vossa paz. 

A. Caminhamos na estrada de 
Jesus!

P. Dai ao santo padre, o papa (...), 
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 uni-
dade 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
A. (Nº293) 1. Pelos prados e cam-

pinas verdejantes, eu vou! É o 
Senhor que me leva a descansar. 
Junto às fontes de águas puras, 
repousantes, eu vou! Minhas 
forças o Senhor vai animar!

Ref. /:Tu és, Senhor, o meu Pas-
tor! Por isso nada em minha 
vida faltará!:/
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2. Nos caminhos mais seguros, 
junto dele, eu vou! E pra sem-
pre o seu Nome eu honrarei.

Se eu encontro mil abismos nos 
caminhos, eu vou! Segurança 
sempre tenho em suas mãos!

3. No banquete, em sua casa, 
muito alegre, eu vou! Um lugar 
em sua mesa me preparou! Ele 
unge minha fronte e me faz ser 
feliz, e transborda a minha taça 
em seu amor!

4. Bem à frente do inimigo 
confiante eu vou! Tenho sempre 
o Senhor junto a mim. Seu ca-
jado me proteja e eu jamais te-
merei. Sempre junto do Senhor 
eu estarei.

P. OREMOS. Velai com solicitu-
de, 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. (Nº 295) Ref. Vós sois meu 
Pastor, ó Senhor: nada me fal-
tará se me conduzis.

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

ção, pela ressurreição de seu Filho 
único, vos dê sua graça para alcan-
çardes a herança prometida aos que 
creem nele. E que vos abençoe o 
mesmo Deus onipotente e compas-
sivo, 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, 18h30, reunião 

do Cons. Econômico, no Centro 
Dioc.

- De segunda-feira a sábado, 18º 
Encontro Nac. de Presbíteros, 
Aparecida, SP.

- Sábado, 10h, Dom Adimir, na 
igreja S. João Batista, Par. de S. 
Valentim, ordenação de Valdir 
Pauletto como diácono perma-
nente. 

- Domingo, - 5º da Páscoa, 10h, 
Cenáculo com Maria, Renova-
ção Carismática Católica, em lo-
cal a definir; 16h, Dom Adimir, 
ordenação de Mauro José Kali-
noski, na igreja N. Sra, Apareci-
da, Bela  Vista, Erechim.

Leituras da semana:
dia 09, 2ªf.:  At 11,1-18; Sl 41(42);  

Jo 10,1-10; dia 10, 3ªf., S. João de 
Ávila: At 11,19-26; Sl 86(87); Jo 
10,22-30; dia 11, 4ªf, At 12,24-
13,5a; Sl 66(67); Jo 12,44-50; 
dia 12, 5ªf., S. Nereu e Sto. Aqui-
les; S. Pancrácio: At 13,13-25; Sl 
88 (89); Jo 13,16-20; dia 13, 6ªf., 
N. Sra. de Fátima: At 13,26-33; 
Sl 2,6-7.8-9.10-11(R.7); Jo 14,1-
6; dia 14, sáb., S. Matias: At 
1,15-17.20-26; Sl 112(113); Jo 
15,9-17; dia 15, dom., 5º da Pás-
coa; At 14,21b-27; Sl 144(145); 
Ap 21,1-5a; Jo 13,31-33a.34-35 
(Glorificação e amor).

“Cristo, verdadeiro Pastor
do povo de Deus”

Jesus apresenta-se como o 
verdadeiro Pastor do povo de 
Deus. Ele fala da relação que o 
une com as ovelhas da grei, ou 
seja com os seus discípulos, e in-
siste sobre o fato de que se trata 
de um relacionamento de conhe-
cimento recíproco. ... Jesus fala, 
Jesus conhece, Jesus dá a vida 
eterna, Jesus protege.

O Bom Pastor - Jesus - está 
atento a cada um de nós, procu-
ra-nos e ama-nos, dirigindo-nos 
a sua palavra, conhecendo pro-
fundamente os nossos corações, 
os nossos desejos e as nossas es-
peranças, assim como os nossos 
fracassos e as nossas desilusões. 
Recebe-nos e ama-nos tal como 
somos, com as nossas qualida-
des e os nossos defeitos. Para 
cada um de nós Ele “dá a vida 
eterna”: oferece-nos a possibi-
lidade de levar uma vida cheia, 
sem fim. Além disso, preserva-
-nos e guia-nos com amor, aju-

dando-nos a percorrer as sendas 
íngremes e as estradas por vezes 
perigosas que se apresentam no 
caminho da vida.

Aos verbos e aos gestos que 
descrevem o modo como Jesus, 
Bom Pastor, se relaciona conos-
co, correspondem os verbos re-
lativos às ovelhas, isto é, a nós: 
«Ouvem a minha voz», «seguem-
-me». São gestos que mostram 
de que modo devemos corres-
ponder às atitudes ternas e amá-
veis do Senhor. ... Esta intimida-
de com Jesus ... fortalece em nós 
o desejo de o seguir, saindo do 
labirinto dos percursos errados, 
abandonando os comportamen-
tos egoístas, para nos encami-
nharmos pelas novas sendas da 
fraternidade e do dom de nós 
mesmos, à imitação d’Ele!

Não nos esqueçamos que 
Jesus é o único Pastor que nos 
fala... E desta intimidade contí-
nua com o nosso Pastor, ... brota 
a alegria de o seguir, deixando-
-nos conduzir rumo à plenitude 
da vida eterna.

Agora dirijamo-nos a Ma-
ria, Mãe de Cristo Bom Pastor... 
ajude em particular quantos são 
chamados ao sacerdócio e à vida 
consagrada a aceitar com alegria 
e disponibilidade o convite de 
Cristo a sermos os seus colabora-
dores mais diretos no anúncio do 
Evangelho e no serviço do Reino 
de Deus nesta nossa época.

Em muitos países, hoje 
celebra-se o “Dia da mãe”. 
Gostaria de transmitir uma 
afetuosa saudação a todas as 
mães, agradecendo-lhes a sua 
preciosa obra na educação dos 
filhos e na tutela do valor da 
família. Recordemos também 
as mães que nos olham do Céu 
e continuam a velar sobre nós 
com a oração. O nosso pen-
samento dirige-se inclusive à 
nossa Mãe celestial.... Confie-
mo-nos a Ela para prosseguir 
o nosso caminho com alegria 
e generosidade. (Papa Fran-
cisco, oração Regina Coeli, 
12/5/2019)



Palavras e gestos 
identificam cada 
pessoa. Colo-
cando amor ver-
dadeiro em tudo 
o que diz e faz, 
o batizado é re-
conhecido como 

discípulo missionário de Cristo, 
fiel a Ele em qualquer situação, 
comprometido na construção de 
“um novo céu e uma nova terra”. 

1. RITOS INICIAIS
1. (Nº 268) 1. Todos unidos, forma-

mos um só corpo, um povo que 
na Páscoa nasceu. Membros de 
Cristo, no sangue redimidos, 
Igreja peregrina de Deus. Vive 
conosco a força do Espírito, que 
o Pai por Jesus Cristo, nos deu. 
Ele nos move, nos guia e alimen-
ta, Igreja peregrina de Deus.

Ref. Somos sobre a terra sementes 
de outro Reino, somos testemu-
nhas do amor. /:Paz vencendo as 
guerras e luz vencendo as som-
bras, Igreja peregrina de Deus!:/

3. Todos nascidos num único ba-
tismo, na mesma comunhão que 
nos deu. Todos vivendo em uma só 
família, Igreja peregrina de Deus. 
Todos unidos, buscando a mesma 
sorte, a mesma salvação que mere-
ceu. Somos um corpo e Cristo é a 
cabeça, Igreja peregrina de Deus.

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, 
estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

P. (... Acenando para o Círio Pas-
cal): “Bendito sejais, Deus da 

vida, pela ressurreição de Jesus 
Cristo e por esta luz, sinal de sua 
presença, que destrói as trevas de 
nossa história!”

A. (Nº 248) Em meio à escuridão, 
surge uma luz radiante: Jesus 
ressuscitou, aleluia! /:Cristo é o 
clarão do Pai!:/

 (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 so-
bre nós e por ela confirmai nossa 
fé e fortalecei-nos no amor filial 
convosco e fraterno entre nós. 
PNSrJC.

A. Amém
(Segue a aspersão)
A. (Nº 238) Ref. Água santa! Ó 

água pura, vem! Purifica este 
povo! /:Dá-nos da neve a bran-
cura e um coração sincero, for-
te, grande, novo.:/

1. Lembrança do meu Batismo, 
grande graça do Senhor. Que 
afogou meu egoísmo e regou em 
mim o amor!

P. Deus fonte de toda santidade...
A. Amém. 

Glória
A. (Nº 715/I) Ref. /:Glória a Deus 

nas alturas e paz na terra aos 
homens por Ele amados!:/

1. Senhor Deus, rei dos céus, 
Deus Pai todo poderoso,/ nós 
vos louvamos, nós vos bendize-

mos,/ nós vos adoramos, nós vos 
glorificamos,/ nós vos damos 
graças por vossa imensa glória.

2. Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito,/ Senhor Deus, Cordeiro 
de Deus, Filho de Deus Pai./ Vós 
que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós./ Vós que 
tirais o pecado do mundo, aco-
lhei a nossa súplica.

3. Vós que estais à direita do 
Pai,/ tende piedade de nós./ Só 
vós sois o Santo, só vós o Senhor, 
só vós o Altíssimo, Jesus Cristo,/ 
com o Espírito Santo, na gló-
ria de Deus Pai. (Final) Amém! 
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 

Páscoa C, paulinas-Paulus, p. 
835-837)

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, chega-
ram à Panfília. Anunciaram a 
palavra em Perge, e depois des-
ceram para Atália. Dali embar-
caram para Antioquia, de onde 
tinham saído, entregues à graça 
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de Deus, para o trabalho que 
haviam realizado. Chegando ali, 
reuniram a comunidade. Con-
taram-lhe tudo o que Deus fize-
ra por meio deles e como havia 
aberto a porta da fé para os pa-
gãos. - 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 san-
tos 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 sem-
pre,* vosso 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 
santa, 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 enxugará toda 
lágrima dos seus olhos. A morte 
não existirá mais, e não haverá 
mais luto, nem choro, nem dor, 
porque passou o que havia an-
tes”. Aquele que está sentado no 
trono disse: “Eis que faço novas 
todas as coisas”.  Depois, ele me 

disse: “Escreve, porque estas pa-
lavras são dignas de fé e verda-
deiras”. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Evangelho: Jo 13,31-33a.34-35
A. (Nº 734)/:Aleluia, aleluia,  ale-

luia!:/
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 ce-

náculo, disse Jesus: “Agora foi 
glorificado o Filho do Homem, e 
Deus foi glorificado nele. Se Deus 
foi glorificado nele, também Deus 
o glorificará em si mesmo, e o 
glorificará logo. Filhinhos, por 
pouco tempo estou ainda convos-
co. Eu vos dou um novo manda-
mento: amai-vos uns aos outros. 
Como eu vos amei, assim também 
vós deveis amar-vos uns aos ou-
tros. Nisto todos conhecerão que 
sois meus discípulos, 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

(Nº 754/A) A/B. Eu sei em quem 
depositei minha confiança!

A. 1. Creio em Deus Pai todo-
-poderoso,/ criador do céu e da 
terra./ E em Jesus Cristo, seu 
único Filho, nosso Senhor,/ que 
foi concebido pelo poder do Es-
pírito Santo;/

B. 2. nasceu da Virgem Maria; 
padeceu sob Pôncio Pilatos,/ foi 
crucificado, morto e sepultado./ 
Desceu à mansão dos mortos; /
ressuscitou ao terceiro dia,/

A. 3. subiu aos céus;/está sentado 
à direita de Deus Pai todo-pode-
roso,/ donde há de vir a julgar/ 
os vivos e os mortos./ 

B. 4. Creio no Espírito Santo; na 
Santa Igreja católica;/ na comu-
nhão dos santos;/ na remissão 
dos pecados;/ na ressurreição da 
carne; na vida eterna. Amém./

Preces dos fiéis
P. Por nós mesmos não consegui-

mos superar nossas dificuldades e 
nem ajudar os irmãos a vencerem 
as suas. Peçamos, pois, o auxílio 
divino, através de nossas preces. 

A. Pela glória de vosso Filho, ou-
vi-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, nós vos 
pedimos, Senhor. 

2. Para podermos ser reconhecidos 
como discípulos de Cristo pela 
prática do amor, nós vos pedimos, 
Senhor.

3. Pelos padres e ministros leigos 
para que vivam com humildade e 
dedicação sua missão de animar 
as comunidades, nós vos pedi-
mos, Senhor.

4. Para que não falte a força da fé 
e a solicitude fraterna para todos 
os que passam “por muitas tribu-
lações”, nós vos pedimos, Senhor. 

5. Para que, por nosso compromis-
so com o direito e a justiça, traba-
lhemos pela integridade e o futuro 
de nossa Casa Comum, nós vos 
pedimos, Senhor. 

6. Para que Dom Adimir, de aniver-
sário nesta segunda-feira, tenha 
sempre a vossa graça e a nossa 
colaboração em seu ministério em 
nossa Diocese, nós vos pedimos, 
Senhor. 

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 discí-
pulos missionários. Pelo mesmo 
Cristo nosso Senhor.

A. Amém. 

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação

das oferendas
A. (Nº 278) 1. Um novo dia, mais 

vida e esperança, aqui trazemos 
com toda confiança. Ao teu al-



tar, Senhor, nós elevamos a vida 
que nos destes e os bens que es-
peramos.

Ref. Nós ofertamos, Senhor, a nossa 
vida, o mundo que suspira por tua 
luz. A nossa oferta é feita de esperan-
ça, de esforço que não cansa de ouvir 
tua voz.

2. De ti saímos, a ti é que volta-
mos, na caminhada que neste 
mundo damos. E, com tua bên-
ção, no altar nos consagramos, 
tornando nossa vida o dom que 
te ofertamos.

P. Ó Deus, que, pelo sublime 
diálogo deste sacrifício, nos 
fazeis participar de vossa única 
e suprema divindade, concedei 
que, conhecendo vossa verda-
de, 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 ale-
gria pascal, e celebramos vossa 
glória, cantando (dizendo) a uma 
só voz...

A. (Nº 758/I - solo e repetição) 
/:Santo, santo, santo,:/ /:Senhor, 
Deus do universo!:/ /:O céu e a 
terra proclamam a vossa gló-
ria.:/ /:Hosana, hosana, hosa-
na.:/ /:Hosana nas alturas!:/ 
/:Bendito o que vem:/ /:em 
nome do Senhor.:/ /:Hosana, 
hosana, hosana.:/ /:Hosana nas 
alturas!:/

P. Nós proclamamos a vossa gran-
deza, Pai santo, a sabedoria e o 
amor com que fizestes todas as 
coisas: criastes o homem e a mu-

lher à vossa imagem e lhes con-
fiastes todo o universo, para que, 
servindo a vós, seu criador, domi-
nassem toda criatura. E, quando 
pela desobediência perderam a 
vossa amizade, não os abando-
nastes ao poder da morte, mas a 
todos socorrestes com bondade, 
para que, ao procurar-vos, vos pu-
dessem 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 plenitu-
de dos tempos, nos enviastes vos-
so próprio Filho para ser o nosso 
salvador.

A. Por amor nos enviastes vosso 
Filho!

P. Verdadeiro homem, concebido 
do Espírito Santo e nascido da vir-
gem Maria, viveu em tudo a con-
dição humana, menos o pecado; 
anunciou aos pobres a salvação, 
aos oprimidos, a liberdade, aos 
tristes, a alegria. E, para realizar 
o vosso plano de amor, entregou-
-se à morte e, ressuscitando dos 
mortos, venceu a morte e renovou 
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 coi-
sas, levando à plenitude a sua 
obra.

A. Santificai-nos pelo dom do 
vosso Espírito!

P. Por isso, nós vos pedimos que 
o mesmo Espírito Santo santifi-
que estas oferendas, a fim de que 
se tornem o Corpo † e o Sangue 
Jesus Cristo, vosso Filho e Se-
nhor nosso, para celebrarmos este 
grande mistério que ele nos dei-
xou em sinal da eterna aliança.

A. Santificai nossa oferenda pelo 
Espírito.

P. Quando, pois, chegou a hora em 
que por vós, ó Pai, ia ser 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. Salvador do mundo, salvai-
-nos, vós que nos libertastes 
pela cruz e ressurreição. 

P. Celebrando, agora, ó Pai, a me-
mória da nossa redenção, anun-
ciamos a morte de Cristo e sua 
descida entre os mortos, procla-
mamos a sua ressurreição e as-
censão à vossa direita e, esperan-
do a sua vinda gloriosa, nós vos 
oferecemos o seu corpo e Sangue, 
sacrifício do vosso agrado e sal-
vação do mundo inteiro.

A. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

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 
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 presbíteros e 
todos os ministros, os fiéis que, em 
torno deste altar, vos oferecem este 
sacrifício, o povo que vos pertence 
e todos aqueles que vos procuram 
de coração sincero.

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



P. OREMOS. Ó Deus de bonda-
de, permanecei junto ao vosso 
povo e fazei passar da antiga à 
nova vida aqueles a quem con-
cedestes a comunhão nos vos-
sos 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 534) Ref. Eis-me, aqui, Se-
nhor! Eis-me aqui, Senhor! Prá 
fazer tua vontade, pra viver do 
teu amor, prá fazer tua vontade, 
prá 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 conti-

nuamente os sacramentos pascais 
e desejar ardentemente os bens fu-
turos, a fim de que, na fidelidade 
aos mistérios pelos quais renas-
cestes, sejais levados por vossas 
obras a uma vida nova. E que vos 
abençoe Deus Uno e Trino, Pai e 
Filho e Espírito Santo. Amém. 

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

alegria do Senhor ressuscitado; 
ide em paz e o Senhor vos acom-
panhe.

A. Graças a Deus!

Lembretes:
- Segunda-feira, aniversário na-

talício de Dom Adimir (1966) – 
14h, reunião do Conselho Pres-
biteral, no Centro Diocesano.

Terça-feira, 08h30, reunião dos 
padres no Seminário de Fátima. 

Leituras da Semana:
dia 16, 2ªf: At 14,5-18; Sl 

113B(115); Jo 14,21-26; dia 17, 
3ªf: At 14,19-28; Sl 144(145); Jo 
14,27-31a; dia 18, 4ªf, São João I: 
At 15,1-6; Sl 121(122); Jo 15,1-8; 
dia 19, 5ªf: At 15,7-21; Sl 95(96); 
Jo 15,9-11; dia 20, 6ªf, São Ber-
nardino de Sena: At 15,22-31; Sl 
56(57); Jo 15,12-17; dia 21, sáb.: 

At 16,1-10; Sl 99(100); Jo 15,18-
21; dia 22, Dom., 6º da Páscoa: 
At 15,1-2.22-29; Sl 66(67); Ap 
21,10-14.22-23; Jo 14,23-29 (Es-
pírito Santo e paz).

A “novidade”
do mandamento do amor
O Evangelho de hoje leva-

-nos ao Cenáculo, para nos fazer 
ouvir algumas das palavras que 
Jesus dirigiu aos discípulos no 
“discurso de despedida”, antes da 
sua Paixão. Depois de ter lava-
do os pés aos Doze, Ele lhes diz: 
«Dou-vos um novo mandamento: 
amai-vos uns aos outros. Assim 
como Eu vos amei, também vós 
deveis amar-vos uns aos outros» 
(Jo 13, 34). Mas em que sentido 
Jesus chama “novo” este manda-
mento? Porque sabemos que já no 
Antigo Testamento Deus tinha or-
denado aos membros do seu povo 
que amassem o próximo como a si 
mesmos (cf. Lv 19, 18). A quan-
tos lhe perguntavam qual fosse o 
maior mandamento da Lei, o pró-
prio Jesus respondia que o primei-
ro é amar a Deus com todo o cora-
ção e, o seguindo, amar o próximo 
como si mesmo (cf. Mt 22, 38-39).

Então, qual é a novidade deste 
mandamento que Jesus confia aos 
seus discípulos? Porque o chama 
“novo mandamento”? O antigo 
mandamento do amor tornou-se 
novo porque foi completado com 
este acréscimo: “Assim como 
Eu vos amei”, “Amai-vos assim 
como Eu vos amei”. A novidade 
está totalmente no amor de Jesus 
Cristo, aquele com o qual Ele deu 
a vida por nós. Trata-se do amor de 
Deus, universal, incondicional e 
ilimitado, que encontra o ápice na 
Cruz. Naquele momento de extre-
mo abaixamento, naquele instante 
de abandono ao Pai, o Filho de 
Deus mostrou e ofereceu ao mun-
do a plenitude do amor. Voltando 
a pensar na Paixão e agonia de 
Cristo, os discípulos entenderam 
o significado daquelas suas pala-
vras: “Assim como Eu vos amei, 
também vós deveis amar-vos uns 
aos outros”. (Papa Francisco, ora-
ção Regina Coeli, 19/5/2019)
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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 gló-
ria!

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 
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
A. (Nº 243) 1. Este é o hino do 

povo de Deus, que caminha pra 
união. Venham todos à comu-
nhão com Jesus e com nosso ir-
mão.

Ref. /:Cristo ressuscitou. Cristo 
ressuscitou, vive no nosso meio, 
aleluia!:/

2. Meus irmãos, venham todos 
cear, é a Ceia da Ressurreição. 
O Cordeiro está imolado, cele-
bremos a salvação.

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

4. No Senhor fomos redimidos, 
no seu Sangue lavados fomos. 
Sua cruz é libertação, Jesus 
Cristo é nosso irmão.

5. Quem nos vir sempre reunidos, 
vai dizer: como são unidos. Nos-
sos sonhos se realizaram, quem 
tem fé vive a eternidade.

6. O Senhor se mostrou aos seus, 
vamos sempre testemunhar. 
Nossa fé na ressurreição, no ser-
viço ao nosso irmão.



No amor verda-
deiro, fazemos o 
melhor possível 
por quem ama-
mos e guardamos 
no coração o bem 
que nos faz.  Cris-
to, que nos ama 

infinitamente, prometeu enviar-nos 
o Espírito Santo para nos recordar 
e ajudar a viver tudo o que nos en-
sinou e termos a sua paz.

1. RITOS INICIAIS
1. (Nº 268) 1. Todos unidos, forma-

mos um só corpo, um povo que 
na Páscoa nasceu. Membros de 
Cristo, no sangue redimidos, 
Igreja peregrina de Deus. Vive 
conosco a força do Espírito, que 
o Pai por Jesus Cristo, nos deu. 
Ele nos move, nos guia e alimen-
ta, Igreja peregrina de Deus.

Ref. Somos sobre a terra sementes 
de outro Reino, somos testemu-
nhas do amor. /:Paz vencendo as 
guerras e luz vencendo as som-
bras, Igreja peregrina de Deus!:/

2. Rugem tormentas e, às vezes, 
nossa barca parece que seu rumo 
perdeu. Com muito medo, não 
temos confiança, Igreja peregri-
na de Deus. Uma esperança nos 
enche de alegria: presença que o 
Senhor prometeu. Vamos cantan-
do, pois ele está conosco, Igreja 
peregrina de Deus.

3. Todos nascidos num único batis-
mo, na mesma comunhão que nos 
deu. Todos vivendo em uma só fa-
mília, Igreja peregrina de Deus. 
Todos unidos, buscando a mesma 
sorte, a mesma salvação que mere-
ceu. Somos um corpo e Cristo é a 
cabeça, Igreja peregrina de Deus.

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. (...apontando para o Círio Pas-

cal): Nós vos bendizemos, ó 
Deus, pelo Cristo Ressuscitado a 
iluminar nossa vida, que este Cí-
rio Pascal simboliza.

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

Ato penitencial
P. ... 
- Senhor, que nos dais a luz e a li-

berdade do Espírito, tende pieda-
de de nós.

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

paz, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que nos tornais morada da 

Santíssima Trindade, tende pieda-
de de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus fonte de perdão e de paz...
A. Amém. 

Glória
S. (Nº 721) Glória a Deus nas al-

turas! 
A. Glória, glória, aleluia!
S. Glória a Deus, paz na terra! 
A. Glória, glória, aleluia! /:Gló-

ria! Glória nos céus! Paz na ter-
ra entre os homens!:/

1. Glória a Deus, glória ao Pai! Gló-
ria 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. Deus todo-podero-
so, dai-nos celebrar com fervor 
estes dias de júbilo em honra 
do Cristo ressuscitado, para 
que nossa vida corresponda 
sempre aos mistérios que re-
cordamos. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 6º D. de 

Páscoa C, Paulinas-Paulus, p. 
838-841)

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 
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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. (Nº 736) Ale, ale, aleluia! Ale, 

ale, aleluia! Ale, ale, aleluia! 
Aleluia, 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, nós vos pedimos:

2. Para que nossas comunidades 
cresçam na unidade pela prática 
do diálogo e do perdão, nós vos 
pedimos: 

3. Para que os conselhos de pasto-
ral e de economia promovam o 
bom acolhimento e o bom anda-
mento nas comunidades, nós vos 
pedimos:

4. Para vivermos relações respeito-
sas e fraternas a fim de criarmos 
ambiente favorável à paz, nós vos 
pedimos:

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, nós 
vos pedimos:

6. Para que Maria Santíssima, lem-
brada de modo especial neste 
mês, interceda sempre por nossas 
famílias, por nosso Bispo, nossos 
padres, seminaristas e religiosos, 
nós vos pedimos:

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

sericordioso, praticar o ensina-
mento de vosso Filho para que 
nossa vida possa ser vossa mora-
da, conforme Ele prometeu. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e preparação

das oferendas
A. (Nº 274) Ref. /:Ofertamos ao 

Senhor um mundo novo, o futu-
ro do seu povo.:/

1. Ofertamos o homem que chora, 
não vendo a aurora do mundo em 
mudança, e ofertamos a esperan-
ça dos que descobrem a Ressur-
reição.



2. Ofertamos o homem que es-
pera por nova era de vida em 
plenitude! E o que não tem, que 
ajude a trocar morte por Res-
surreição.

3. Ofertamos a meta e procura, 
a luta dura, entre o “velho” e o 
“novo”. A noite escura do povo 
e a madrugada de Ressurreição.

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

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

P. Subam até vós, ó Deus, as 
nossas preces com estas ofe-
rendas para o sacrifício, a fim 
de que, purificados por vos-
sa bondade, correspondamos 
cada vez melhor aos sacramen-
tos do vosso amor. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

A. Amém. 

Oração Eucarística V
(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. (Nº 758/B) Santo, santo, san-
to, Senhor, Deus do universo! O 
céu e a terra proclamam, pro-
clamam a vossa glória./ /:Hosa-
na nas alturas!:/ Bendito o que 
vem em nome do Senhor!

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 
esperança 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
A. (Nº 243) 1. Este é o hino do 

povo de Deus, que caminha pra 
união. Venham todos à comu-
nhão com Jesus e com nosso ir-
mão.

Ref. /:Cristo ressuscitou. Cristo 
ressuscitou, vive no nosso meio, 
aleluia!:/

2. Meus irmãos, venham todos 
cear, é a Ceia da Ressurreição. 
O Cordeiro está imolado, cele-
bremos a salvação.

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

4. No Senhor fomos redimidos, 
no seu Sangue lavados fomos. 
Sua cruz é libertação, Jesus 
Cristo é nosso irmão.

5. Quem nos vir sempre reunidos, 
vai dizer: como são unidos. Nos-
sos sonhos se realizaram, quem 
tem fé vive a eternidade.

6. O Senhor se mostrou aos seus, 
vamos sempre testemunhar. 
Nossa fé na ressurreição, no ser-
viço ao nosso irmão.
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P. OREMOS. Deus eterno e to-
do-poderoso, que, pela ressur-
reição de Cristo, nos renovais 
para a vida eterna, fazei fruti-
ficar em nós o sacramento pas-
cal, e infundi em nossos cora-
ções a força desse alimento sa-
lutar. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

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

A. (Nº 413) 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 dons pascais e dese-
jar ardentemente os bens futuros, 
a fim de que, na fidelidade aos 
mistérios pelos quais renascestes, 
sejais levados por suas obras a 
uma vida nova. E que vos aben-
çoe Deus todo-poderoso e fon-
te da vida, Pai e Filho e Espírito 
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. (Nº 303) 1. Deus enviou seu 

Filho amado pra me salvar e 
perdoar. Na cruz morreu por meus 
pecados, mas o sepulcro vazio está, 
porque Ele vive.

Ref.  Porque ele vive, eu posso crer 
no amanhã. Porque ele vive, te-
mor não há! Mas eu bem sei que a 
minha vida está nas mãos do meu 
Jesus, que vivo está.

2. Um dia eu vou cruzar os rios, 
verei, então, um céu de luz. Ve-
rei que lá, em plena glória, vi-
torioso, meu Redentor, pra sem-
pre reina. 

Lembretes:
- Terça-feira, das 13h30 às 17h, 

encontro de formação com os 
coord. paroquiais da Cáritas, no 
Centro Dioc.

- Sexta-feira - Data da criação da 
Diocese de Erexim junto com a 

de Cruz Alta e Rio Grande, 1971 
– 51 anos.

- Domingo, Ascensão do Senhor 
- 56º Dia Mundial das Comuni-
cações Sociais - “Escutar com o 
ouvido do coração”

Leituras da Semana:
dia 23, 2ªf: At 16,11-15; Sl 149,1-

2.3-4.5-6a e 9b (R.4a); Jo 15,26-
16,4a; dia 24, 3ªf: At 16,22-34; 
Sl 137(138); Jo 16,5-11; dia 
25, 4ªf, São Beda, São Gregó-
rio VII,  Santa Maria Madalena 
de Pazzi: At 17,15.22-18,1; Sl 
148,1-2.11-12ab.12c-14a.14b-
cd; Jo 16,12-15; dia 26, 5ªf, 
São Felipe Néri: At 18,1-8; Sl 
97(98); Jo 16,16-20; dia 27, 6ªf, 
Santo Agostinho de Cantuária: 
At 18,9-18; Sl 46(47); Jo 16,20-
23a; dia 28, sáb.: At 18,23-28; 
Sl 46(47); Jo 16,23b-28; dia 29, 
domingo. ASCENSÃO DO SE-
NHOR: At 1,1-11; Sl 46(47); Ef 
1,17-23 ou Hb 9,24-28;10,19-
23; Lc 24,46-53. 

Escutar com o ouvido do coração
Queridos irmãos e irmãs!

No ano passado, refletimos 
sobre a necessidade de “ir e 
ver” para descobrir a realidade e 
poder narrá-la a partir da expe-
riência dos acontecimentos e do 
encontro com as pessoas. Conti-
nuando nesta linha, quero ago-
ra fixar a atenção noutro verbo, 
“escutar”, que é decisivo na gra-
mática da comunicação e condi-
ção para um autêntico diálogo.

Com efeito, estamos perden-
do a capacidade de ouvir a pes-
soa que temos à nossa frente, 
tanto na teia normal das relações 
quotidianas como nos debates 
sobre os assuntos mais impor-
tantes da convivência civil. Ao 
mesmo tempo, a escuta expe-
rimenta um novo e importante 
desenvolvimento em campo co-
municativo e informativo, atra-
vés das várias ofertas de podcast 
e chat audio, confirmando que a 
escuta continua essencial para a 
comunicação humana.

A um médico ilustre, habitua-
do a cuidar das feridas da alma, 

foi-lhe perguntada qual era a 
maior necessidade dos seres hu-
manos. Respondeu: “O desejo 
ilimitado de ser ouvidos”. Ape-
sar de frequentemente oculto, é 
um desejo que interpela toda a 
pessoa chamada a ser educado-
ra, formadora, ou que desempe-
nhe de algum modo o papel de 
comunicador: os pais e os pro-
fessores, os pastores e os agen-
tes pastorais, os operadores da 
informação e quantos prestam 
um serviço social ou político.

A partir das páginas bíblicas 
aprendemos que a escuta não 
significa apenas uma percepção 
acústica, mas está essencialmen-
te ligada à relação dialogal entre 
Deus e a humanidade. O “she-
ma’ Israel – escuta, Israel” (Dt 6, 
4) – as palavras iniciais do pri-
meiro mandamento do Decálo-
go – é continuamente lembrado 
na Bíblia, a ponto de São Paulo 
afirmar que “a fé vem da escuta” 
(Rm 10, 17). De fato, a iniciativa 
é de Deus, que nos fala, e a ela 
correspondemos escutando-O; e 
mesmo este escutar fundamen-
talmente provém da sua graça, 
como acontece com o recém-
-nascido que responde ao olhar 
e à voz da mãe e do pai. Entre os 
cinco sentidos, parece que Deus 
privilegia precisamente o ouvi-
do, talvez por ser menos invasi-
vo, mais discreto do que a vis-
ta, deixando consequentemente 
mais livre o ser humano.

A escuta corresponde ao esti-
lo humilde de Deus. Ela permite 
a Deus revelar-Se como Aquele 
que, falando, cria o homem à 
sua imagem e, ouvindo-o, reco-
nhece-o como seu interlocutor. 
Deus ama o homem: por isso lhe 
dirige a Palavra, por isso “incli-
na o ouvido” para o escutar.

O homem, ao contrário, tende 
a fugir da relação, a virar as cos-
tas e “fechar os ouvidos” para 
não ter de escutar. ... (Início da 
mensagem do Papa Francisco 
para o 56º Dia Mundial das Co-
municações, na solenidade da 
Ascensão do Senhor, domingo 
próximo, no Brasil)



Porque Cristo se-
guiu o caminho 
da doação gene-
rosa até a morte 
na Cruz, o Pai O 
glorificou, como 
celebramos nesta 

solenidade da sua Ascensão ao 
céu. Nela, renovamos nossa es-
perança na vida eterna com Ele; 
rezamos pela missão da Igreja e 
pela unidade cristã; louvamos a 
Deus pelos recursos de evangeli-
zação dos Meios de Comunicação 
Social.  

 
1. RITOS INICIAIS

A. (Nº 307) Ref. Aleluia! Batei 
palmas, povos todos. Cantai 
músicas alegres, Aleluia! Ale-
luia Deus é grande e poderoso, 
pois governa o mundo inteiro, 
Aleluia!

1. Nos mandou levar a todos a 
mensagem do amor. Ele fez 
uma Aliança com o povo que 
escolheu.

2. O Senhor é vencedor, triunfan-
te sobre o céu. Ele é Rei de toda 
a terra, cantai hinos de vitória.

3. Deus domina o mundo inteiro, 
assentado no seu trono. Reuniu 
os povos todos: todos são povo 
de Deus.

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

A. Amém.
P. Que a paz, o perdão e a vida de 

Cristo ressuscitado, que passa 
deste mundo para o Pai, estejam 
convosco. 

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

Aspecto litúrgico
e a vida na liturgia

P. (...Acenando para o Círio pas-
cal). Nós Vos bendizemos, ó 
Deus, Criador e Pai de bondade, 

porque pela paixão e morte de 
Vosso Filho O fizestes entrar na 
vossa glória e O colocastes à vos-
sa direita. Nós Vos bendizemos 
porque, glorificado, Ele continua 
a caminhar conosco, como nossa 
luz, simbolizado neste Círio, qual 
coluna resplandecente a nos con-
duzir para Vós.

A. (Nº 267) Luz radiante, luz da 
alegria, /:luz da glória, Cristo 
Jesus!:/

Ato penitencial
P. ... 
- Senhor, que subindo ao céu nos 

presenteais com o dom do Espí-
rito Santo, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que dais vida a todas as 

criaturas com o poder de vossa 
Palavra, tende piedade de nós.

A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, Rei do universo e Senhor 

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

Glória
A. (Nº 715/N) Ref. Glória, glória 

in excelsis Deo! Glória, glória in 
excelsis Deo! In excelsis Deo!

1. E paz na terra aos homens por 
Ele amados,/ Senhor Deus,/ Rei 
dos céus,/ Deus Pai todo podero-
so:/ Nós vos louvamos, nós vos 
bendizemos,/ nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos,/ nós vos 
damos graças/ por vossa imensa 
glória.

2. Senhor Jesus Cristo, Filho 
Unigênito,/ Senhor Deus,/ Cor-
deiro de Deus,/ Filho de Deus 
Pai./ Vós que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós./ 
Vós que tirais o pecado do mun-
do,/ acolhei a nossa súplica.

3. Vós que estais à direita do Pai, 

tende piedade de nós./ Só vós 
sois o Santo,/ só vós o Senhor,/ 
só vós o Altíssimo, Jesus Cristo,/ 
com o Espírito Santo,/ na glória 
de Deus Pai./ Amém!

P. OREMOS. Ó Deus todo pode-
roso, a ascensão de Jesus já é 
nossa vitória. Fazei-nos exultar 
de alegria e fervorosa ação de 
graças, pois, membros de seu 
corpo, somos chamados na es-
perança a participar da sua gló-
ria. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Ascensão 

do SR, Paulinas-Paulus, p. 842-
846)

1ª Leitura: At 1,1-11
L. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
No meu primeiro livro, ó Teófilo, 

já tratei de tudo o que Jesus fez e 
ensinou, desde o começo, até ao 
dia em que foi levado para o céu, 
depois de ter dado instruções pelo 
Espírito Santo, aos apóstolos que 
tinha escolhido. Foi a eles que 
Jesus se mostrou vivo depois 
da sua paixão, com numerosas 
provas. Durante quarenta dias, 
apareceu-lhes falando do Reino 
de Deus. Durante uma refeição, 
deu-lhes esta ordem: “Não vos 
afasteis de Jerusalém, mas es-
perai a realização da promessa 
do Pai, da qual vós me ouvistes 
falar: ‘João batizou com água; 
vós, porém, sereis batizados com 
o Espírito Santo, dentro de pou-
cos dias’”. Então os que estavam 
reunidos perguntaram a Jesus: 
“Senhor, é agora que vais res-
taurar o Reino de Israel?” Jesus 
respondeu: “Não vos cabe saber 
os tempos e os momentos que o 
Pai determinou com a sua pró-
pria autoridade. Mas recebereis 
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o poder do Espírito Santo que 
descerá sobre vós, para serdes 
minhas testemunhas em Jerusa-
lém, em toda a Judéia e na Sa-
maria, e até os confins da terra”. 
Depois de dizer isso, Jesus foi le-
vado ao céu, à vista deles. Uma 
nuvem o encobriu, de forma que 
seus olhos não podiam mais vê-
-lo. Os apóstolos continuavam 
olhando para o céu, enquanto 
Jesus subia. Apareceram então 
dois homens vestidos de branco, 
que lhes disseram: “Homens da 
Galileia, por que ficais aqui, pa-
rados, olhando para o céu? Esse 
Jesus que foi levado para o céu, 
virá do mesmo modo como o vis-
tes partir para o céu”. - Palavra 
do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 46(47)
S. Por entre aclamações Deus se 

elevou, o Senhor subiu, o Senhor 
subiu ao toque da trombeta. 

A. Por entre aclamações Deus se 
elevou, o Senhor subiu, o Senhor 
subiu ao toque da trombeta.

S. 1. - Povos todos do universo, ba-
tei palmas,* gritai a Deus aclama-
ções de alegria! - Porque sublime 
é o Senhor, o Deus Altíssimo,* o 
soberano que domina toda a terra.

2. - Por entre aclamações Deus se 
elevou,* o Senhor subiu ao toque 
da trombeta. - Salmodiai ao nosso 
Deus ao som da harpa,* salmodiai 
ao som da harpa ao nosso Rei!

3. - Porque Deus é o grande Rei 
de toda a terra,* ao som da har-
pa acompanhai os seus louvores! 
- Deus reina sobre todas as na-
ções,* está sentado no seu trono 
glorioso. 

2ª Leitura: Ef 1,17-23
L. Leitura da Carta de São Paulo 

aos Efésios.
Irmãos: O Deus de nosso Senhor 

Jesus Cristo, o Pai a quem per-
tence a glória, vos dê um espírito 
de sabedoria que vo-lo revele e 
faça verdadeiramente conhecer. 
Que ele abra o vosso coração à 
sua luz, para que saibais qual 
a esperança que o seu chama-
mento vos dá, qual a riqueza da 

glória que está na vossa heran-
ça com os santos, e que imenso 
poder ele exerceu em favor de 
nós que cremos, de acordo com a 
sua ação e força onipotente. Ele 
manifestou sua força em Cristo, 
quando o ressuscitou dos mortos 
e o fez sentar-se à sua direita nos 
céus, bem acima de toda a autori-
dade, poder, potência, soberania 
ou qualquer título que se possa 
nomear não somente neste mun-
do, mas ainda no mundo futu-
ro. Sim, ele pôs tudo sob os seus 
pés e fez dele, que está acima de 
tudo, a Cabeça da Igreja, que é 
o seu corpo, a plenitude daquele 
que possui a plenitude universal. 
- Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 24,46-53
A. (Nº 726) /:Aleluia, aleluia, ale-

luia, aleluia!:/
S. Ide ao mundo, ensinai a todos 

os povos; convosco estarei, todos 
os dias, até o fim dos tempos, diz 
Jesus.

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

Jesus Cristo, segundo Lucas. 
A. Glória a vós, Senhor! 
P. Naquele tempo, disse Jesus a 

seus discípulos: “Assim está es-
crito: O Cristo sofrerá e ressusci-
tará dos mortos ao terceiro dia e, 
no seu nome, serão anunciados a 
conversão e o perdão dos pecados 
a todas as nações, começando por 
Jerusalém. Vós sereis testemu-
nhas de tudo isso. Eu enviarei so-
bre vós aquele que meu Pai pro-
meteu. Por isso, permanecei na 
cidade, até que sejais revestidos 
da força do alto”. Então Jesus le-
vou-os para fora, até perto de Be-
tânia. Ali ergueu as mãos e aben-
çoou-os. Enquanto os abençoava, 
afastou-se deles e foi levado para 
o céu. Eles o adoraram. Em se-
guida voltaram para Jerusalém, 
com grande alegria. E estavam 
sempre no Templo, bendizendo a 
Deus. - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!

Homilia  
Profissão da fé

A./B. (Nº 754/ B) Ref. Creio, creio, 
creio, Senhor, mas aumentai 
meu ardor, minha fé!

A. 1. Creio em Deus Pai todo-
-poderoso,/ criador do céu e da 
terra./ E em Jesus Cristo, seu 
único Filho, nosso Senhor,/ que 
foi concebido pelo poder do Es-
pírito Santo;/

B. 2. nasceu da Virgem Maria; 
padeceu sob Pôncio Pilatos,/ foi 
crucificado, morto e sepultado./ 
Desceu à mansão dos mortos; /
ressuscitou ao terceiro dia,/

A. 3. subiu aos céus;/está sentado 
à direita de Deus Pai todo-pode-
roso,/ donde há de vir a julgar/ 
os vivos e os mortos./ 

B. 4. Creio no Espírito Santo; na 
Santa Igreja católica;/ na comu-
nhão dos santos;/ na remissão 
dos pecados;/ na ressurreição da 
carne; na vida eterna. Amém./

Oração dos fiéis
P. Em Cristo, que, elevado ao céu 

inaugura nova forma de estar co-
nosco, apresentemos ao Pai nos-
sos pedidos. 

A. Em Cristo glorificado, ouvi-
-nos, ó Pai!

1. Para que a Igreja, com a força 
divina e o testemunho de todos os 
batizados, anuncie a Boa Nova da 
Salvação em todas as realidades 
da vida humana, nós vos pedimos, 
ó Deus.

2. Para que o impulso renovador da 
Iniciação à Vida Cristã revigore o 
espírito missionário nas famílias 
e nas comunidades, nós vos pedi-
mos, ó Deus.

3. Para que a comunicação, espe-
cialmente a das redes sociais, di-
vulgue a verdade e a justiça e fa-
voreça a comunhão fraterna, nós 
vos pedimos, ó Deus.

4. Para que os cristãos, nesta Se-
mana de Oração pela sua unidade, 
vivam experiências expressivas 
de comunhão fraterna, nós vos 
pedimos, ó Deus.

5. Para que todos os que professam 
a fé cristã, no ideal da justiça, pro-
movam a dignidade das pessoas, a 
defesa da Casa Comum e o bem-



-estar da sociedade, nós vos pedi-
mos, ó Deus.

6. Para que os encontros dos Bis-
pos, dos religiosos e assessores 
dos setores de pastoral, dos re-
presentantes das Arquidioceses e 
Dioceses do nosso Estado, nesta 
semana, em São Leopoldo, re-
vigorem a evangelização no Rio 
Grande do Sul, nós vos pedimos, 
ó Deus.

7. ... 
P. “Ouvi, Senhor, as nossas súpli-

cas e fazei que os nossos corações 
se voltem para Aquele que, neste 
dia, subiu ao Céu por vós glorifi-
cado, de onde constantemente nos 
atrai. Ele que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo.”

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e preparação

das oferendas
A. (272) Ref. Cristo é o dom do 

Pai que se entregou por nós. 
Aleluia, aleluia! Bendito seja o 
nosso Deus!

1. Dai graças a Deus, pois Ele é 
bom; eterno por nós é seu amor. 

2. Coragem e força Ele nos dá, fa-
zendo-se nosso Salvador.

3. Eu não morrerei, mas viverei, 
e, assim, louvarei o meu Senhor.

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, nós vos apresenta-
mos este sacrifício para cele-
brar a admirável ascensão do 
vosso Filho. Concedei, por 
esta comunhão de dons entre o 
céu e a terra, que nos elevemos 
com ele até a pátria celeste. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Oração Eucarística III
(Missal, p. 482)

- Prefácio da Ascensão I
(Missal, p. 426)

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. Vencendo o peca-
do e a morte, vosso Filho, Jesus, 

rei da glória, subiu (hoje) ante os 
anjos maravilhados ao mais alto 
dos céus. E tornou-se o media-
dor entre vós, Deus, nosso Pai, 
e a humanidade redimida, juiz 
do mundo e Senhor do universo. 
Ele, nossa cabeça e princípio, su-
biu aos céus, não para afastar-se 
de nossa humildade, mas para 
dar-nos a certeza de que nos con-
duzirá à glória da imortalidade. 
Por essa razão, transbordamos de 
alegria pascal e aclamamos vossa 
bondade, cantando (dizendo) a 
uma só voz...

A. (Nº 758/D) Ref. Santo, santo, 
santo sois Senhor!/ Santo, santo, 
santo sois Senhor, nosso Deus!

1. O céu e a terra proclamam vossa 
glória. Hosana nas alturas, hosana 
nas alturas!

2. Bendito o que vem em nome do 
Senhor. Hosana nas alturas, hosa-
na 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 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. Anunciamos, Senhor, a vossa 

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

P. Celebrando, pois, a memória do 
vosso Filho, da sua paixão que nos 
salva, da sua gloriosa 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 oferen-
da 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 (santo do dia ou 
padroeiro) e de todos os santos, 
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 (...), 
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 as 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 
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, 
... agora e para sempre.

A. Amém!

Rito de Comunhão
(Pai-nosso / Or. da Paz / Fr. do Pão)

Comunhão
A. (Nº 311) Ref./:Não fiqueis tris-

tes, eu vou partir. Eu vou partir, 
mas voltarei.:/

1. Vou preparar-vos um lugar, 
não fiqueis tristes, tende fé.

2. Vou enviar-vos o Espírito, que 
vos dará toda a verdade.

3. Sereis as minhas testemunhas, 
para que todos me conheçam.

4. Anunciai a Boa Nova, vou para 
o Pai que me enviou.

5. Ficarei sempre ao vosso lado, 
onde estiverdes, Eu estou.

6. Hão de expulsar-vos das cida-
des, por minha causa sofrereis.

P. OREMOS. Deus eterno e todo-
-poderoso, que nos concedeis 
conviver na terra com as reali-
dades do céu, fazei que nossos 
corações se voltem para o alto, 
onde está junto de vós a nossa 
humanidade. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
Avisos / Compromisso

Anim.: Por meio da comunicação 
verdadeira, também nas redes so-
ciais, somos chamados a anunciar 
e testemunhar os valores do Evan-
gelho, especialmente a justiça e a 
verdade, construindo a unidade 
entre todas as pessoas. (Pausa).                

(Nº 541) 1. Ide por todo o univer-
so meu reino anunciar, dizei a 
todos os povos que eu vim pra 
salvar. Quero que todos conhe-
çam a luz da verdade, possam 

trilhar os caminhos da felicida-
de.

Ref. /:Ide anunciar minha paz, ide 
sem olhar para trás! Estarei con-
vosco e serei vossa luz na missão!:/

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

nifeste a eterna benevolência de 
Cristo quando vier para o julga-
mento; vos conceda experimentar 
a alegria de Cristo até o fim dos 
tempos, conforme sua promessa; 
e que vos abençoe e conduza o 
Deus da paz e do perdão, Pai e Fi-
lho e Espírito Santo.

A. Amém. 
P. A ascensão de Jesus seja vossa 

força na missão. Ide em paz e o 
Senhor vos acompanhe. 

A. Graças a Deus.

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

tros diversos do Reg. Sul 3 da 
CNBB, reunião dos Bispos, dos 
Bispos com os provinciais dos re-
ligiosos no Estado e Assembleia 
Reg. da Ação da Evang. no Cen-
tro de Espiritualidade Cristo Rei 
(CECREI), em São Leopoldo.

- Quarta-feira, 19h, reunião da 
Área Pastoral de Aratiba, em 
Aratiba. 

- Domingo, Solenidade de Pen-
tecostes – coleta para o projeto 
missionário Sul 3-Moçambique 
e Amazônia.

Leituras da Semana:
dia 30, 2ªf: At 19,1-8; Sl 67(68); Jo 

16,29-33; dia 31, 3ªf, Visitação 
de Nossa Senhora: Sf 3,14-18 ou 
Rm 12,9-16b; Is 12,2-3.4bcd.5-
6 (R.6b); Jo 1,39-56; dia 1º, 
4ªf, São Justino: At 20,28-38; 
Sl 67(68); Jo 17,11b-19; dia 02, 
5ªf, Santos Marcelino e Pedro: 
At 22,30.23,6-11; Sl 15(16); Jo 
17,20-26; dia 03, 6ªf, São Car-
los Lwanga e companheiros: 
At 25,13b-21; Sl 102(103); Jo 
21,15-19; dia 04, sáb.: At 28,16-
20.30-31; Sl 10(11); Jo 21,20-
25; dia 05, dom., DOMINGO 
DE PENTECOSTES: At 2,1-11; 
Sl 103(104); 1Cor 12,3b-7.12-
13 ou Rm 8,8-17; Jo 20,19-23 
ou Jo 14,15-16.23b-26.

Oração Oficial da Semana de 
Oração pela Unidade Cristã 

(SOUC 2022) 
Deus, Pai misericordioso e de 

bondade infinita!
Dirigimo-nos a Ti, como filhos 

e filhas, pois... “Vimos a sua es-
trela e viemos prestar-lhe home-
nagem” (Mt 2,2).

Guia-nos como guiaste os ma-
gos que, vendo a estrela, segui-
ram-na pelo caminho.

Ilumina nosso caminho com 
este astro que é dom, realização 
de tua amorosa presença para toda 
humanidade, mediante a nova luz 
que é Jesus.

Fortalece e abre nossos cora-
ções para o encontro com as dife-
rentes culturas, tradições, religio-
sidades, etnias, línguas e sonhos. 
Queremos ser pequenas pontes de 
unidade e amorosidade, partilhan-
do os tesouros que, gratuitamente, 
nos deste. Queremos caminhar 
juntos e juntas com todos os po-
vos da Terra. 

Enquanto fazemos caminho 
ao caminhar, ensina-nos a viver 
a cultura do encontro, nos despo-
jando para experiências mais pro-
fundas da cultura da paz. Que os 
presentes entregues pelos magos a 
Jesus simbolizem para nós: 

O ouro – sinal de que o rosto 
do irmão e da irmã é o fundamen-
to ético para a acolhida;

O incenso – sinal de que a me-
lhor forma de te louvar é nos com-
prometermos com a superação de 
todas as formas de violência;

A mirra – perfume valioso que 
nos envolve e nos desafia a ser-
mos responsáveis pelo cuidado 
com a Criação. 

Bom Deus! Que a Epifania 
ocorrida em Belém faça de nós 
testemunhas da unidade e da paz.

Deus, revelado em Jesus Cristo 
e presente pela ação transforma-
dora do Espírito Santo, que a Tua 
ternura seja para toda a humani-
dade, do Norte e do Sul, do Leste 
e do Oeste, e que ela faça morada 
em nossos corações. 

É o que te pedimos em nome 
de Teu Filho, Jesus Cristo, e do 
Espírito Santo, amém!

Diagramação e Impressão: Gráfica Editora Berthier  –  Fone: (054) 3313-3255 / 99976.7194  –  E-mail: grafica@berthier.com.br  –  Passo Fundo-RS


