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RITOS INICIAIS

ABERTURA 
(CD XV - Fx 11)

Cristo venceu, aleluia! Res-
suscitou, aleluia! * O Pai lhe 
deu glória e poder, eis nosso 
canto, aleluia!

1. Este é o dia em que o amor ven-
ceu, * brilhante luz iluminou as 
trevas, * nós fomos salvos para 
sempre.

2. Suave aurora veio anunciando, 
* que nova era foi inaugurada, * 
nós fomos salvos para sempre!

3. No coração de todos nós renas-
ce * 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 e a paz de Deus, nosso 
Pai, e de Jesus Cristo, nosso Se-
nhor, estejam convosco!
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

 Anim. Reunidos para cele-
brar o 5º Domingo da Páscoa, co-
loquemos em nossas orações uma 
intenção especial pela 116ª Ro-
maria da Arquidiocese a Apareci-
da, que será realizada no próximo 
domingo, ocasião em que serão 
recebidas as imagens para pere-
grinação em nossa Arquidioce-
se. Peçamos à Virgem Maria que 
proteja nossos romeiros e os faça 
viver mais intensamente o Ano da 
Misericórdia.

 

ATO PENITENCIAL
P. Neste tempo em que nos pre-
paramos para a nossa romaria a 
Aparecida e para o acolhimento 
das imagens peregrinas,  reconhe-
çamos que somos convidados a 
morrer para o pecado e ressurgir 
para uma vida nova. Reconheça-
mo-nos necessitados da misericór-
dia do Pai.

(Silêncio)
P. Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a Deus todo-podero-
so e a vós, irmãos e irmãs, que 
pequei muitas vezes por pensa-
mentos e palavras, atos e omis-
sões, por minha culpa, minha tão 
grande culpa. E peço à Virgem 
Maria, aos anjos e santos e a vós, 
irmãos e irmãs, que rogueis por 
mim a Deus, nosso Senhor. 
P. Deus todo-poderoso tenha 
compaixão de nós, perdoe os nos-
sos pecados e nos conduza à vida 
eterna. 
T. Amém.

KYRIE
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.

GLÓRIA 
(preferencialmente cantado)
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 louva-
mos, nós vos bendizemos, / nós vos 
adoramos, nós vos glorificamos, / nós 
vos damos graças por vossa imen-
sa glória. / Senhor Jesus Cristo, Filho 
Unigênito, / Senhor Deus, Cordeiro 
de Deus, Filho de Deus Pai. / Vós que 
tirais o pecado do mundo, tende pieda-
de 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.

ORAÇÃO
P. Oremos (silêncio): Ó Deus, Pai 
de bondade, que nos redimistes 
e adotastes como filhos e filhas, 
concedei aos que creem no Cris-
to a liberdade verdadeira e a he-
rança eterna. Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

 Anim. O amor é o distin-
tivo do cristão: Ouçamos com 
atenção:
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PRIMEIRA LEITURA 
(At 14, 21b-27)
Leitura dos Atos dos Apóstolos
Naqueles dias, Paulo e Barnabé 
21voltaram para as cidades de Lis-
tra, Icônio e Antioquia. 22Encora-
jando os discípulos, eles os exor-
tavam a permanecerem firmes na 
fé, dizendo-lhes: “É preciso que 
passemos por muitos sofrimentos 
para entrar no Reino de Deus”. 
23Os apóstolos designaram presbí-
teros para cada comunidade. Com 
orações e jejuns, eles os confiavam 
ao Senhor, em quem haviam acre-
ditado. 24Em seguida, atravessan-
do a Pisídia, chegaram à Panfília. 
25Anunciaram a palavra em Perge, 
e depois desceram para Atália. 
26Dali embarcaram para Antioquia, 
de onde tinham saído, entregues 
à graça de Deus, para o trabalho 
que haviam realizado. 27Chegando 
ali, reuniram a comunidade. Conta-
ram-lhe tudo o que Deus fizera por 
meio deles e como havia aberto a 
porta da fé para os pagãos. 
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO RESPONSORIAL 
144(145)
(HL 2 p. 77-79 - Cd XV Fx 2 - 
Cantando Salmos e Aclamações 203p.)

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

1.Misericórdia e piedade é o Se-
nhor, * Ele é amor, é paciência, 
é compaixão. * O Senhor é muito 
bom para com todos, * sua ternu-
ra abraça toda criatura.

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

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

SEGUNDA LEITURA 
(Ap 21, 1-5a)
Leitura do Livro do Apocalipse de São João

Eu, João, 1vi um novo céu e uma 
nova terra. Pois o primeiro céu e a 
primeira terra passaram, e o mar 
já não existe. 2Vi a cidade san-
ta, a nova Jerusalém, que descia 
do céu, de junto de Deus, vestida 
qual esposa enfeitada para o seu 
marido. 3Então, 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. 4Deus enxuga-
rá toda lágrima dos seus olhos. A 
morte não existirá mais, e não ha-
verá mais luto, nem choro, nem dor, 
porque passou o que havia antes”. 
5Aquele que está sentado no trono 
disse: “Eis que faço novas todas as 
coisas”. Depois, ele me disse: “Es-
creve, porque estas palavras são 
dignas de fé e verdadeiras”.

- Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
(HL2 p. 108 - CD XV Fx 7) 
Cantando Salmos e Aclamações, 203p,

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Eu vos dou um novo preceito: * 
que uns aos outros vos ameis, 
como eu vos tenho amado.

EVANGELHO 
(Jo 13, 31-33a.34-35)
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. 31Depois que Judas saiu do cená-
culo, disse Jesus: “Agora foi glorifi-
cado o Filho do Homem, e Deus foi 
glorificado nele. 32Se Deus foi glori-
ficado nele, também Deus o glori-
ficará em si mesmo, e o glorificará 
logo. 33Filhinhos, por pouco tempo 
estou ainda convosco. 34Eu vos dou 
um novo mandamento: amai-vos 
uns aos outros. Como eu vos amei, 
assim também vós deveis amar-
-vos uns aos outros. 35Nisto todos 
conhecerão que sois meus discípu-
los, se tiverdes amor uns aos ou-
tros”.- Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

HOMILIA

PROFISSÃO DE FÉ 
P. Creio em um só Deus, Pai todo-
poderoso, / Criador do céu e da terra; 
de todas as coisas visíveis e invi-
síveis. / Creio em um só Senhor, Je-
sus Cristo, / Filho Unigênito de Deus, 
/ nascido do Pai antes de todos os 
séculos: / Deus de Deus, / luz da luz, / 
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, 
/ gerado, não criado, / consubstancial 
ao Pai. / Por Ele todas as coisas foram 
feitas. / E por nós, homens, e para 
nossa salvação, / desceu dos céus:

(Todos se inclinam)
P. e se encarnou pelo Espírito Santo, 
/ no seio da virgem Maria, / e se fez 
homem. 

(Retorna-se à posição anterior)
T. Também por nós foi crucificado / 
sob Pôncio Pilatos; / padeceu e foi sep-
ultado. / Ressuscitou ao terceiro dia, / 
conforme as Escrituras, / e subiu aos 
céus, / 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. / Creio no 
Espírito Santo, / Senhor que dá a vida, 
/ e procede do Pai e do Filho; / e com 
o Pai e o Filho é adorado e glorificado: 
/ ele que falou pelos profetas. / Creio 
na Igreja, /una, santa, católica e apos-
tólica. / Professo um só batismo / para 
remissão dos pecados. / E espero a 
ressurreição dos mortos / e a vida do 
mundo que há de vir. T. Amém.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, supliquemos a 
Deus Pai que nos fortaleça e nos 
leve sempre a agir com misericór-
dia. Enquanto peregrinos para a 
Terra Prometida e discípulos do 
Reino de Deus, rezemos juntos: 
T. Revigorai-nos, Senhor, com a 
misericórdia do vosso amor!
1. Ó Pai, concedei à Igreja, junto 

com o Papa Francisco, ser sem-
pre mais peregrina e missionária. 

2. Iluminai nossa Romaria a Apa-
recida, para que seja sinal, junto 
com Dom Odilo, os bispos auxi-
liares e nosso clero, de uma Igre-
ja em saída. 

3. Fortalecei as pastorais da nossa 
Arquidiocese em sua peregrina-
ção ao Reino de Deus. 
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4. Ajudai-nos a socorrer os mais po-
bres e excluídos da vida social. 

(Outras preces da comunidade)
P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, 
por Cristo ressuscitado. 
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS

 (CD XV Fx 12)
Aleluia, aleluia, aleluia!

1. Recebe, ó Pai, esta nossa obla-
ção, * de nossas faltas concede 
o perdão, * por Jesus Cristo, que 
é nosso irmão. Aleluia!

2. As nossas penas, o nosso labor, 
* nossa alegria e nosso amor, * 
por Jesus Cristo, recebe, Se-
nhor. Aleluia!

ORAÇÃO
P. Orai, irmãos e irmãs para que 
o nosso sacrifício seja 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.

SOBRE AS OFERENDAS
P. Ó Deus, que, pelo sublime diá-
logo deste sacrifício, nos fazeis 
participar de vossa única e su-
prema divindade, concedei que, 
conhecendo vossa verdade, lhe 
sejamos fiéis por toda a vida. Por 
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
(Pref. da Páscoa III - MR, p. 423)
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.
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. Ele continua a oferecer-se 
pela humanidade, e junto de vós é 
nosso eterno intercessor. Imolado, 

já não morre; e, morto, vive eterna-
mente. Unidos à multidão dos an-
jos e dos santos, transbordando de 
alegria pascal, nós vos aclamamos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, ó Pai, vós sois 
santo e fonte de toda santidade. 
CC. Santificai, pois, estas oferendas, 
derramando sobre elas o vosso Es-
pírito, a fim de que se tornem para 
nós o Corpo V  e o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. 
T. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!
Estando para ser entregue e abra-
çando livremente a paixão, ele to-
mou o pão, deu graças e o partiu e 
deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É 
O MEU CORPO, QUE SERÁ EN-
TREGUE 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 DERRA-
MADO POR VÓS E POR TODOS, 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!
CC. Celebrando, pois, a memória 
da morte e ressurreição do vosso 
Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o 
pão da vida e o cálice da salvação; 
e vos agradecemos porque nos tor-
nastes dignos de estar aqui na vos-
sa presença e vos servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E nós vos suplicamos que, partici-
pando do Corpo e Sangue de Cris-
to, sejamos reunidos pelo Espírito 
Santo num só corpo. 
T. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito!
1C. Lembrai-vos, ó Pai, da vos-
sa Igreja que se faz presente pelo 
mundo inteiro: que ela cresça na 
caridade, com o Papa Francisco, 
com o nosso bispo Odilo e todos os 
ministros do vosso povo.

T. Lembrai-vos, ó Pai da vossa 
Igreja!
2C. 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.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vos-
sos filhos!
3C. Enfim, nós vos pedimos, ten-
de 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.
T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!
CP ou CC. Por Cristo, ...
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO 
CANTO DE COMUNHÃO 

Sl 138(139) (CD XV Fx 13)
Ressuscitei, aleluia * E ainda 
estou convosco, aleluia!

1. Senhor, vós me sondais e conhe-
ceis, * sabeis quando me sento 
ou me levanto.

2. Esta verdade é por demais mara-
vilhosa, * é tão sublime que não 
posso compreendê-la!

3. Eu vos louvo e vos dou graças, ó 
Senhor, * que prodígio e maravi-
lha as vossas obras!

4. Quão insondáveis são os vossos 
pensamentos! * Incontável, ó Se-
nhor, é o seu número!

OPCIONAL (HL 2 p. 183 - CO 201)
Prova de amor maior não há / 
que doar a vida pelo irmão (bis).

1. Eis que Eu vos dou o meu novo 
mandamento: / “Amai-vos uns aos 
outros como Eu vos tenho amado”.

2. Vós sereis os meus amigos se 
seguirdes meu preceito: / “Amai-
-vos uns aos outros como Eu vos 
tenho amado”.

3. Como o Pai sempre me ama, 
assim também Eu vos amei: / 
“Amai-vos uns aos outros como 
Eu vos tenho amado”.
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Participe da 116ª 
Romaria Arquidiocesana a 

Aparecida,
dia 01 de maio de 2016.

Mais informações em sua 
Paróquia

4. Permanecei no meu amor e se-
gui meu mandamento: / “Amai-
-vos uns aos outros como Eu vos 
tenho amado”.

5. E chegando a minha Páscoa, vos 
amei até o fim: / “Amai-vos uns 
aos outros como Eu vos tenho 
amado”.

6. Nisto todos saberão que vós sois 
os meus discípulos: / “Amai-vos 
uns aos outros como Eu vos te-
nho amado”.

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Oremos (silêncio): Ó Deus de 
bondade, permanecei junto ao 
vosso povo e fazei passar da an-
tiga à nova vida aqueles a quem 
concedestes a comunhão nos 
vossos mistérios. Por Cristo, 
nosso Senhor. 
 T. Amém.

ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO
T. Ó São Paulo, /Patrono de nossa 
Arquidiocese, /discípulo e missio-
nário de Jesus Cristo:/ ensina-nos a 
acolher a Palavra de Deus / e abre 
nossos olhos à verdade do Evange-
lho./ Conduze-nos ao encontro com 
Jesus, / contagia-nos com a fé que 
te animou/ e infunde em nós cora-
gem e ardor missionário, / para tes-
temunharmos a todos / que Deus ha-
bita esta Cidade imensa /e tem amor 
pelo seu povo! /Intercede por nós e 
pela Igreja de São Paulo, / ó santo 
apóstolo de Jesus Cristo! Amém

RITOS FINAIS
BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Tempo Pascal, p. 523
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Deus, que pela ressurreição do 
seu Filho único vos deu a graça da 
redenção e vos adotou como filhos 

e filhas, vos conceda a alegria de 
sua bênção. 
T. Amém.
P. Aquele que, por sua morte, vos 
deu a eterna liberdade, vos conce-
da, por sua graça, a herança eterna. 
T. Amém.
P. E, vivendo agora retamente, possais 
no céu unir-vos a Deus, para o qual, 
pela fé, já ressuscitastes no batismo. 
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-podero-
so, Pai e Filho V e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Ide em paz, e o Senhor vos 
acompanhe. 
T. Demos graças a Deus.

CANTO FINAL 
(CO 1140)

Maria, ó Mãe cheia de graça, 
Maria, protege os filhos teus. 
Maria, Maria, nós queremos 
contigo estar nos céus. 

1. Aqui servimos a Igreja do teu 
Filho, sob o Teu imaculado co-
ração. Dá-nos a bênção, e nós 
faremos de nossa vida uma 
constante oblação.

2. A nossa vida é feita de esperan-
ça. Paz e flores nós queremos 
semear. Felicidade somente al-
cança quem cada dia se dispõe 
a caminhar.

3. Ah! Quem me dera poder estar 
agora festejando lá no céu Nos-
so Senhor!... Mas sei que chega 
a minha hora, e então, feliz, eu 
cantarei o seu louvor.

ORAÇÃO DO ANO SANTO 
EXTRAORDINÁRIO DA

 MISERICÓRDIA 
(Papa Francisco)

Senhor Jesus Cristo, / Vós que nos 
ensinastes a ser misericordiosos 
como o Pai celeste / e nos disses-
tes que quem Vos vê, vê a Ele, / 
mostrai-nos o Vosso rosto e sere-
mos salvos. /O Vosso olhar amo-
roso libertou Zaqueu e Mateus / da 
escravidão do dinheiro; /a adúltera 
e Madalena, de colocar a felicidade 
apenas numa criatura; / fez Pedro 
chorar depois da traição / e asse-
gurou o Paraíso ao ladrão arrepen-
dido. /Fazei que cada um de nós / 
considere como dirigidas a si mes-
mo /as palavras que dissestes à 
mulher samaritana: / ‘Se tu conhe-
cesses o dom de Deus!’/ Vós sois 
o rosto visível do Pai invisível, / do 
Deus que manifesta sua onipotên-
cia /sobretudo no perdão e na mise-
ricórdia: / Fazei que a Igreja seja no 
mundo o rosto visível de Vós, /seu 
Senhor Ressuscitado e glorioso./ 
Vós quisestes que também os Vos-
sos ministros / fossem revestidos 
de fraqueza,/ para sentirem justa 
compaixão / por aqueles que es-
tão na ignorância e no erro: / fazei 
que todos os que se aproximarem 
de cada um deles / sintam-se es-
perados, amados e perdoados por 
Deus. / Enviai o Vosso Espírito / e 
consagrai a todos com a sua unção 
/para que o Jubileu da Misericórdia 
seja um ano de graça do Senhor / e 
a Vossa Igreja possa, com renova-
do entusiasmo, / levar aos pobres a 
alegre mensagem,/ proclamar aos 
cativos e oprimidos a libertação/ e, 
aos cegos, a restauração da vista. / 
Nós Vô-lo pedimos por intercessão 
de Maria,/ Mãe de Misericórdia, /a 
Vós que viveis e reinais com o Pai 
e o Espírito Santo, /pelos séculos. 
Amém.
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2a) ; Jo 15,18-21l 6º DOMINGO DA PÁSCOA. At 15,1-2.22-29; Sl 66(67),2-3. 5. 6 e 8 (R/. 4) ; 
Ap 21,10-14.22-23; Jo 14,23-29 (Espírito Santo e paz) Ou leituras do 7º DOMINGO: At 7,55-60; Sl 
96(97),1e2b. 6 e 7c. 9 (R/. 1a e 9a); Ap 22,12-14.16-17.20 ; Jo 17,20-26 (Para que todos sejam um)
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