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Ritos Iniciais
1. Canto de Entrada

(De pé)

REFRÃO: Cristo venceu! Aleluia! Ressuscitou! Aleluia! / O Pai lhe deu glória e poder,
eis nosso canto! Aleluia!
1. Este é o dia em que o amor venceu. / Brilhante
luz iluminou as trevas. / Nós fomos salvos para
sempre.
2. Suave aurora veio anunciando / que nova era
foi inaugurada. / Nós fomos salvos para sempre.
3. No coração de todo homem nasce / a esperança de um novo tempo. / Nós fomos salvos
para sempre.

2. Saudação

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

P. A graça de nosso
Senhor Jesus Cristo, o
amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo
estejam convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

Antífona da Entrada

(Cf. Is 48,20)

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

3. Ato Penitencial

P. O Senhor Jesus, que nos
convida à mesa da Palavra
e da Eucaristia, nos chama
à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a
misericórdia do Pai. 		

Entrada: Pe. José Cândido da Silva; Aclamação: J. Thomaz Filho e Frei Fabreti; Ofertas: Francisco dos Santos;
Comunhão: D. Carlos Alberto Navarro e Waldeci Farias; Ação de Graças: DR.

(Momento de silêncio para o exame de consciência.)

P. Tende compaixão de
nós, Senhor.
T. Porque somos pecadores.

P. Manifestai, Senhor, a
vossa misericórdia.
T. E dai-nos a vossa salvação.

P. Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e
nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

P. Senhor, tende piedade
de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Cristo, tende piedade
de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.

P. Senhor, tende piedade
de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

4. Hino de Louvor

P. Glória a Deus nas
alturas,

T. e paz na terra aos homens por Ele amados. / Senhor Deus, rei dos céus, / Deus Pai
todo-poderoso: / nós vos louvamos, / nós vos
bendizemos, / nós vos adoramos, / nós vos
glorificamos, / nós vos damos graças por
vossa imensa glória. / Senhor Jesus Cristo,
Filho Unigênito, / Senhor Deus, / Cordeiro de Deus, / Filho de Deus Pai. / Vós que
tirais o pecado do mundo, / tende piedade
de nós. / Vós que tirais o pecado do mundo,
/ acolhei a nossa súplica. / Vós que estais à
direita do Pai, / tende piedade de nós. / Só
vós sois o Santo, / só vós, o Senhor, / só vós,
o Altíssimo, / Jesus Cristo, / com o Espírito
Santo, na glória de Deus Pai. / Amém.

5. Oração

P. OREMOS: Deus todo-poderoso, dai-nos celebrar com fervor estes dias
de júbilo em honra do
Cristo ressuscitado, para
que nossa vida corresponda sempre aos mistérios
que recordamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. A fidelidade aos mandamentos é o grande
sinal do amor que o discípulo tem pelo Mestre.
Por isso, o discípulo deve estar sempre pronto a
imitar seu Senhor no pensar, no sentir e no agir.
E, caminhando entre os povos, continuar a missão
do Senhor.

6. Primeira Leitura

(Sentados) (At 8,5-8.14-17)

Leitura dos Atos dos Apóstolos
Naqueles dias, 5Filipe desceu a uma cidade
da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. 6As
multidões seguiam com atenção as coisas
que Filipe dizia. E todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. 7De
muitos possessos saíam os espíritos maus,
dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. 8Era
grande a alegria naquela cidade. 14 Os apóstolos, que estavam em Jerusalém, souberam
que a Samaria acolhera a Palavra de Deus, e
enviaram para lá Pedro e João. 15Chegando
ali, oraram pelos habitantes da Samaria, para
que recebessem o Espírito Santo. 16Porque o
Espírito ainda não viera sobre nenhum deles;
apenas tinham recebido o batismo em nome
do Senhor Jesus. 17Pedro e João impuseram-lhes as mãos, e eles receberam o Espírito
Santo. Palavra do Senhor.

8. Segunda Leitura

Leitura da Primeira Carta de São Pedro
Caríssimos: 15Santificai em vossos corações o
Senhor Jesus Cristo, e estai sempre prontos a
dar razão da vossa esperança a todo aquele que
vo-la pedir. 16Fazei-o, porém, com mansidão e
respeito e com boa consciência. Então, se em
alguma coisa fordes difamados, ficarão com
vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom
procedimento em Cristo. 17Pois será melhor
sofrer praticando o bem, se esta for a vontade
de Deus, do que praticando o mal. 18Com efeito,
também Cristo morreu, uma vez por todas,
por causa dos pecados, o justo, pelos injustos,
a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte,
na sua existência humana, mas recebeu nova
vida pelo Espírito. Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho

T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial

(1Pd 3,15-18)

(De pé)
[Sl 65(66)]

REFRÃO: Aclamai o Senhor Deus, ó terra
inteira, cantai salmos a seu nome glorioso!
1. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, *
cantai salmos a seu nome glorioso, dai a Deus
a mais sublime louvação! * Dizei a Deus: “Como
são grandes vossas obras!
2. Toda a terra vos adore com respeito * e
proclame o louvor de vosso nome!” Vinde ver
todas as obras do Senhor: * seus prodígios
estupendos entre os homens!
3. O mar ele mudou em terra firme, * e passaram
pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no
Senhor! * Ele domina para sempre com poder!
4. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar: * vou contar-vos todo bem que ele me fez!
Bendito seja o Senhor Deus que me escutou,
não rejeitou minha oração e meu clamor, * nem
afastou longe de mim o seu amor!

REFRÃO: Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Aleluia!
1. Vós, povos todos da terra – Aleluia! Aleluia!
/ Vinde, cantai ao Senhor! – Aleluia! Aleluia! /
Vinde, louvai nosso Deus – Aleluia! Aleluia!, /
que seu Amor é sem fim! – Aleluia! Aleluia!

10. Evangelho

(Jo 14,15-21)

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

P. = Proclamação do
Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.

P. NAQUELE TEMPO,
disse Jesus a seus discípulos: 15“Se me amais,
guardareis os meus mandamentos, 16e eu rogarei
ao Pai, e ele vos dará um
outro Defensor, para que
permaneça sempre convosco: 17o Espírito da Verdade, que o mundo não é
capaz de receber, porque
não o vê nem o conhece.
Vós o conheceis, porque
ele permanece junto de
vós e estará dentro de
vós. 18Não vos deixarei
órfãos. Eu virei a vós.
19
Pouco tempo ainda, e
o mundo não mais me
verá, mas vós me vereis,
porque eu vivo e vós vivereis. 20Naquele dia sabereis que eu estou no meu
Pai e vós em mim e eu
em vós. 21Quem acolheu
os meus mandamentos e
os observa, esse me ama.
Ora, quem me ama, será
amado por meu Pai, e eu

o amarei e me manifestarei a ele.” Palavra da
Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. Homilia

(Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

12. Profissão de Fé

(De pé)

P. Creio em Deus Pai
todo-poderoso,
T. criador do céu e da terra. / E em Jesus
Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, / que
foi concebido pelo poder do Espírito Santo;
/ nasceu da Virgem Maria; / padeceu sob
Pôncio Pilatos, / foi crucificado, morto e
sepultado. / Desceu à mansão dos mortos; /
ressuscitou ao terceiro dia; / subiu aos céus;
/ está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, / donde há de vir a julgar os vivos e os
mortos. / Creio no Espírito Santo; / na Santa
Igreja Católica; / na comunhão dos santos; /
na remissão dos pecados; / na ressurreição
da carne; / na vida eterna. / Amém.

13. Preces da Comunidade

P. O testemunho daqueles que, no Senhor Ressuscitado, se amam deve
sempre se transformar
em missão. Rezemos,
pois, para que o anúncio evangelizador cresça
sempre mais.

1. Rezemos para que a unidade dos cristãos
seja cada vez mais um forte instrumento para
o anúncio da Boa Nova:

T. Senhor, escutai a nossa prece.
2. Rezemos para que o anúncio do Evangelho
alcance as regiões onde a pessoa e a mensagem
de Jesus nunca chegaram, ou infelizmente são
ignoradas:
3. Rezemos para que a força do anúncio do
Evangelho vença as tentações do egoísmo, da
busca desenfreada do prazer e dos bens materiais:
4. Rezemos por todos aqueles corações de boa
vontade, que estão empenhados no esforço de
encontrar caminhos para a paz e a concórdia,
para que não desanimem de sua missão:
(Outros pedidos.)

P. Acolhei, ó Pai, as
nossas preces a fim de
que possamos, animados pelo vosso Espírito, colocar nossa vida a
serviço do anúncio do
Evangelho. Por Cristo,
nosso Senhor.
T. Amém.

Liturgia Eucarística
14. Canto das Ofertas

(Sentados)

1. Bendito sejas, ó Senhor Deus do Universo,
pelo alimento e a Palavra que nos dás; / que nos
levanta, fortalece e revigora, nos ensina a toda
hora / a lutarmos pela paz. (2x)
REFRÃO: Em tua mesa, partilhamos nossos
dons e ofertamos nossas vidas, ó Senhor. / O

pão e o vinho que agora nós trazemos e, no
altar, te oferecemos são sinais do nosso amor!
2. Bendito sejas, ó Senhor Deus de Bondade! A
Tua Palavra se faz vida em todos nós. / Anunciar é
a missão que Tu nos deste para que o mundo possa
crer / ao ouvir a tua Voz. (2x)

15. Convite à Oração

(De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs,
para que levando ao altar
as alegrias e fadigas de
cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai
todo-poderoso.
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para glória do seu nome, para nosso
bem e de toda a santa Igreja.

16. Oração Sobre as

Oferendas

P. Subam até vós, ó Deus,
as nossas preces com
estas oferendas para o
sacrifício, a fim de que,
purificados por vossa
bondade, correspondamos cada vez melhor aos
sacramentos do vosso
amor. Por Cristo, nosso
Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística II
Prefácio da Páscoa, IV

A restauração do universo
pelo mistério pascal

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

P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.

P. Demos graças ao
Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.

P. Na verdade, é justo e
necessário, é nosso dever
e salvação dar-vos graças, sempre e em todo
o lugar, mas sobretudo
neste tempo solene em
que Cristo, nossa Páscoa,
foi imolado. Vencendo
a corrupção do pecado, realizou uma nova
criação. E, destruindo
a morte, garantiu-nos a
vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos
e dos santos, transbor-

dando de alegria pascal,
nós vos aclamamos, cantando (dizendo) a uma
só voz:
T. Santo, Santo, Santo, / Senhor, Deus do
universo! / O céu e a terra proclamam a vossa glória. / Hosana nas alturas! / Bendito 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.
T. 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, dizendo:
TOMAI, TODOS, E
COMEI: ISTO É O MEU

CORPO, QUE SERÁ
ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim
da ceia, ele tomou o cálice
em suas mãos, deu graças
novamente, e o deu a seus
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E
BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA
E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS
E POR TODOS PARA
REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM
MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que
nos libertastes pela cruz e ressurreição.

P. Celebrando, pois, a
memória da morte e
ressurreição do vosso
Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da
vida e o cálice da salva-

ção; e vos agradecemos
porque nos tornastes
dignos de estar aqui
na vossa presença e vos
servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

P. E nós vos suplicamos que, participando
do Corpo e Sangue de
Cristo, sejamos reunidos
pelo Espírito Santo num
só corpo.
T. Fazei de nós um só corpo e um só espírito!

P. Lembrai-vos, ó Pai, da
vossa Igreja que se faz
presente pelo mundo
inteiro: que ela cresça
na caridade, com o Papa
N., com o nosso Bispo N.
e todos os ministros do
vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

P. Lembrai-vos também dos nossos 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.
T. 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
santos Apóstolos e todos
os que neste mundo vos
serviram, a fim de vos
louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo,
vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!

P. Por Cristo, com Cristo,
em Cristo, a vós, Deus Pai
todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

18. Rito da Comunhão

P. Rezemos, com amor e
confiança, a oração que
o Senhor Jesus nos ensinou:
T. Pai nosso...

(O celebrante continua)

19. Canto de Comunhão
1. Antes da morte e ressurreição de Jesus, / Ele,
na Ceia, quis se entregar: / deu-se em comida e
bebida pra nos salvar.
REFRÃO: E quando amanhecer / o dia eterno, a plena visão, / ressurgiremos por crer /
nesta vida escondida no pão.
2. Para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor,
/ nós repetimos, como Ele fez: / gestos, palavras,
até que volte outra vez.
3. Este banquete alimenta o amor dos irmãos
/ e nos prepara a glória do céu. / Ele é a força
na caminhada pra Deus.
4. Eis o Pão vivo mandado a nós por Deus Pai.
/ Quem O recebe, não morrerá; / no último
dia, vai ressurgir, viverá.
5. Cristo está vivo, ressuscitou para nós! / Esta
verdade vai anunciar / a toda a terra, com alegria,
a cantar.
Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão
(Jo 14,15.16)

Se me amardes, guardareis meus mandamentos,
diz o Senhor. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará
outro Paráclito, que permaneça convosco para
sempre, aleluia!

20. Canto de Ação de Graças
1. Regina caeli laetare - Alleluia! / Quia quem
meruisti portare – Alleluia! / Resurrexit sicut
dixit – Alleluia! / Ora pro nobis Deum – Alleluia!

21. Depois da Comunhão
(De pé)

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

Ritos Finais
22. Vivência
L. O Senhor Jesus foi glorificado por sua entrega amorosa na cruz. Esta glória deve ser anunciada a todo o momento por todos os que foram
batizados. Impulsionados pela Eucaristia que
celebramos hoje, voltemos para os nossos lares
com a certeza de que, em meio a tudo que fazemos, precisamos dedicar um bom tempo para
anunciar a Boa Nova da Salvação, fazendo-o
pelo testemunho e por ações pastorais bem
concretas.

23. Bênção Final e

Despedida

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

P. Ó Deus, olhai com
bondade os fiéis que
imploram a vossa misericórdia, para que, confiando em vosso amor
de Pai, irradiem por
toda parte a vossa caridade. Por Cristo, nosso
Senhor.
T. Amém.

P. Abençoe-vos Deus
todo-poderoso, Pai e
Filho = e Espírito Santo.
T. Amém.

P. Glorificai o Senhor
com vossa vida; ide em
paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.

