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Anim. Irmãos e irmãs, bem-vin-
dos! Somos hoje, aqui, a comu-
nidade do Ressuscitado, a Igreja 
reunida pela Páscoa do Senhor. 
Peregrinamos neste mundo 
como povo humanamente frá-
gil, mas, ao mesmo tempo, forte 
pela presença do Resuscitado. 
Somos a Igreja nascida do Pai, 
que, através do seu Filho Jesus, 
doador do Espírito, chamou-nos, 
reuniu-nos, salvou-nos e fez de 
nós um novo povo, uma nova ci-
dade, uma nova aliança, início 
de uma nova humanidade. 

RITOS INICIAIS
1. ENTRADA

(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 
venceu, * brilhante luz ilumi-
nou as trevas, * nós fomos sal-
vos para sempre.

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

3. No coração de todos nós re-
nasce * a esperança de um 
novo tempo, * nós fomos sal-
vos para sempre!

2. SAUDAÇÃO 
P. Em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo.
T. Amém.
P. Irmãos eleitos segundo a pres-
ciência de Deus Pai, pela santifi-
cação do Espírito para obedecer 

a Jesus Cristo e participar da 
bênção da aspersão do seu san-
gue, graça e paz vos sejam con-
cedidas abundantemente.
T. Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
P. Neste domingo de páscoa, 
em que celebramos a vitória do 
amor sobre o mal e a morte, 
reconheçamos nossas culpas 
enquanto anunciamos a alegria 
pela presença do Ressuscitado e 
do seu Espírito agindo no mun-
do com sua força pascal. 

(Silêncio)
P. Confessemos os nossos pecados:

T. Confesso a Deus todo-pode-
roso 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 
nossos 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.

4. 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 louvamos, nós vos ben-
dizemos, / nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos, / nós vos 
damos graças por vossa imensa 
glória. / Senhor Jesus Cristo, Fi-
lho 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 sú-
plica. / Vós que estais à direita 
do Pai, tende piedade de nós. / 
Só vós sois o Santo, só vós, o Se-
nhor, / só vós o Altíssimo, Jesus 
Cristo, / com o Espírito Santo, 
na glória de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO
P. Oremos (silêncio): Deus to-
do-poderoso, dai-nos celebrar 
com fervor estes dias de júbilo 
em honra do Cristo ressusci-
tado, para que nossa vida cor-
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responda sempre aos mistérios 
que recordamos. Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Abramos nossos ouvidos 
e nosso coração para acolher 
aquilo que o Senhor nos dirá. 
Escutemos...

6. PRIMEIRA LEITURA: 
(At 15,1-2.22-29)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, 1chegaram alguns 
da Judéia e ensinavam aos irmãos 
de Antioquia, dizendo: “Vós não 
podereis salvar-vos, se não for-
des circuncidados, como ordena 
a Lei de Moisés”. 2Isto provocou 
muita confusão, e houve uma 
grande discussão de Paulo e Bar-
nabé com eles. Finalmente, de-
cidiram que Paulo, Barnabé e al-
guns outros fossem a Jerusalém, 
para tratar dessa questão com os 
apóstolos e os anciãos. 22Então os 
apóstolos e os anciãos, de acor-
do com toda a comunidade de 
Jerusalém, resolveram escolher 
alguns da comunidade para man-
dá-los a Antioquia, com Paulo e 
Barnabé. Escolheram Judas, cha-
mado Bársabas, e Silas, que eram 
muito respeitados pelos irmãos. 
23Através deles enviaram a se-
guinte carta: “Nós, os apóstolos 
e os anciãos, vossos irmãos, sau-
damos os irmãos vindos do paga-
nismo e que estão em Antioquia 
e nas regiões da Síria e da Cilícia. 
24Ficamos sabendo que alguns 
dos nossos causaram perturba-
ções com palavras que transtor-
naram vosso espírito. Eles não 
foram enviados por nós. 25Então 
decidimos, de comum acordo, 
escolher alguns representantes 
e mandá-los até vós, junto com 
nossos queridos irmãos Barnabé 
e Paulo, 26homens que arrisca-
ram suas vidas pelo nome de nos-
so Senhor Jesus Cristo. 27Por isso, 
estamos enviando Judas e Silas, 
que pessoalmente vos transmi-
tirão a mesma mensagem. 28Por-
que decidimos, o Espírito Santo e 
nós, não vos impor nenhum far-

do, além destas coisas indispen-
sáveis: 29abster-se de carnes sa-
crificadas aos ídolos, do sangue, 
das carnes de animais sufocados 
e das uniões ilegítimas. Vós fareis 
bem se evitardes essas coisas. 
Saudações!” - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL 
Sl 67(66) 
(Cantando Salmos e Aclamações p 204)

Que as nações vos glorifi-
quem, ó Senhor, * que todas 
as nações vos glorifiquem!

1. Que Deus nos dê a sua graça 
e sua bênção * e sua face res-
plandeça sobre nós! * Que na 
terra se conheça o seu cami-
nho * e a sua salvação por en-
tre os povos.

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

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

8. SEGUNDA LEITURA
(Ap 21,10-14.22-23) 

Leitura do Livro do Apocalipse de 
São João.
10Um 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, 11brilhando com 
a glória de Deus. Seu brilho era 
como o de uma pedra precio-
síssima, como o brilho de jaspe 
cristalino. 12Estava 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. 13Havia três 
portas do lado do oriente, três 
portas do lado norte, três portas 
do lado sul e três portas do lado 
do ocidente. 14A muralha da cida-
de tinha doze alicerces, e sobre 

eles estavam escritos os nomes 
dos doze apóstolos do Cordeiro. 
22Não vi Templo na cidade, pois o 
seu templo é o próprio Senhor, o 
Deus todo-poderoso, e o Cordei-
ro. 23A 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. 
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Cantando Salmos e aclamações P. 204

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! 
Quem me ama realmente * 
guardará minha palavra. * e meu 
Pai o amará, e a Ele nós viremos.

10. EVANGELHO 
(Jo 14,23-29)

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: 23“Se alguém me 
ama, guardará a minha palavra, e 
o meu Pai o amará, e nós viremos 
e faremos nele a nossa morada. 
24Quem não me ama, não guar-
da a minha palavra. E a palavra 
que escutais não é minha, mas 
do Pai que me enviou. 25Isso é o 
que vos disse enquanto estava 
convosco. 26Mas o Defensor, o 
Espírito Santo, que o Pai enviará 
em meu nome, ele vos ensinará 
tudo e vos recordará tudo o que 
eu vos tenho dito. 27Deixo-vos a 
paz, a minha paz vos dou; mas 
não a dou como o mundo. Não se 
perturbe nem se intimide o vos-
so coração. 28Ouvistes 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. 29Disse-vos 
isto, agora, antes que aconteça, 
para que, quando acontecer, vós 
acrediteis. 
– Palavra da salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. HOMILIA
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12. PROFISSÃO DE FÉ 
P. Creio em um só Deus, Pai to-
do-poderoso, / Criador do céu e 
da terra; de todas as coisas visí-
veis e invisíveis. / Creio em um 
só Senhor, Jesus 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, / consubs-
tancial 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 Ma-
ria, / e se fez homem. 
(Retorna-se à posição anterior)
T. Também por nós foi crucifi-
cado / sob Pôncio Pilatos; / pa-
deceu e foi sepultado. / Ressus-
citou 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, ca-
tólica e apostólica. / Professo 
um só batismo / para remissão 
dos pecados. / E espero a ressur-
reição dos mortos / e a vida do 
mundo que há de vir. Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Confiantes na presença de 
Cristo que intercede por nós jun-
to do Pai, supliquemos:

T. Escutai-nos, Senhor da glória!
1- Ó Cristo, luz e salvação de to-

dos os povos, acendei o fogo do 
vosso Espírito em nós que pro-
clamamos a vossa ressurreição. 

2- Ó Cristo, vida e ressurreição, 
abençoai os que celebraram os 
sacramentos da iniciação nes-
ta páscoa.

3- Ó Cristo, Senhor da paz, dai a 
todos os povos a concórdia e o 

progresso e animai os cristãos 
na busca da unidade.

4- Ó Cristo, vencedor da morte, 
acolhei com bondade em vossa 
casa, todos os nossos irmãos e 
irmãs que partiram desta vida.

5- Ó Cristo, peregrino conosco nes-
te mundo, acompanhai a Ro-
maria de nossa Arquidiocese ao 
Santuário da Mãe Aparecida.

 (Outras preces da comunidade)
P. Cristo Senhor Ressuscitado, nossa 
força e nossa esperança: em vossas 
mãos colocamos esses nossos pedi-
dos enquanto aguardamos o vosso 
Espírito sobre nós. Vós que viveis e 
reinais pelos séculos do séculos.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
(CD XV Fx 12)

Aleluia, aleluia, aleluia!
1. Recebe, ó Pai, esta nossa obla-

ção, * de nossas faltas conce-
de 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!

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs...

T. 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 nos-
sas preces com estas oferendas 
para o sacrifício, a fim de que, pu-
rificados por vossa bondade, cor-
respondamos cada vez melhor 
aos sacramentos do vosso amor. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 
(Pref. Pascal II - MR, p. 422)

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, nos-
so Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos gra-
ças, sempre e em todo o lugar, mas 
sobretudo neste tempo solene em 
que Cristo, nossa Páscoa, foi imola-
do.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 ressur-
giu a vida para todos. Transbordan-
do de alegria pascal, nós nos unimos 
aos anjos e a todos os santos, para 
celebrar a vossa glória, cantando (di-
zendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. 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 santidade 
a todas as coisas e não cessais de 
reunir o vosso povo, para que vos 
ofereça em toda parte, do nascer ao 
pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.

T. Santificai e reuni o vosso povo!
CC. 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 V o San-
gue de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, que nos mandou 
celebrar este mistério.

T. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!
Na noite em que ia ser entregue, 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 DERRAMA-
DO POR VÓS E POR TODOS PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. FA-
ZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
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Eis o mistério da fé!

T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!
CC. Celebrando agora, ó Pai, a me-
mória do vosso Filho, da sua paixão 
que nos salva, da sua gloriosa ressur-
reição e da sua ascensão ao céu, e en-
quanto esperamos a sua nova vinda, 
nós vos oferecemos em ação de gra-
ças este sacrifício de vida e santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
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 Cris-
to um só corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e 
um só espírito!
1C. Que ele faça de nós uma 
oferenda perfeita para alcançar-
mos a vida eterna com os vos-
sos santos: a Virgem Maria, Mãe 
de Deus, São José, seu esposo, 
os vossos Apóstolos e Mártires, 
São Paulo, patrono da nossa Ar-
quidiocese, N. e todos os santos, 
que não cessam de interceder 
por nós na vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita 
oferenda!
2C. E agora, nós vos suplicamos, 
ó Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a sal-
vação ao mundo inteiro. Confirmai 
na fé e na caridade a vossa Igreja, 
enquanto caminha neste mundo: 
o vosso servo o Papa Francisco, o 
nosso bispo Odilo, com os Bispos 
do mundo inteiro, o clero e todo o 
povo que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Atendei às preces da vossa família, 
que está aqui, na vossa presença. 

Reuni em vós, Pai de misericórdia, 
todos os vossos filhos e filhas dis-
persos pelo mundo inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vos-
sos filhos!
3C. 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.
T. A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem 
e toda graça.
CP ou CC. Por Cristo,....
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO 

17. RITO DA COMUNHÃO

18. CANTO DE COMUNHÃO 
Sl 138(139) (CD XV Fx 13)

Ressuscitei, aleluia * e ainda 
estou convosco, aleluia!

1. Senhor, vós me sondais e co-
nheceis, * sabeis quando me 
sento ou me levanto.

2. Esta verdade é por demais ma-
ravilhosa, * é tão sublime que 
não posso compreendê-la.

3. Eu vos louvo e vos dou graças, 
ó Senhor, * que prodígio e ma-
ravilha as vossas obras.

4. Quão insondáveis são os vos-
sos pensamentos! * Incontá-
vel, ó Senhor, é o seu número!

19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Oremos (silêncio): Deus eterno 
e todo-poderoso, que, pela res-
surreição de Cristo, nos renovais 
para a vida eterna, fazei frutifi-
car em nós o sacramento pascal, 
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e infundi em nossos corações a 
força desse alimento salutar. Por 
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

RITOS FINAIS
20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

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 
conceda, por sua graça, a heran-
ça eterna.

T. Amém.
P. E, vivendo agora retamente, 
possais no céu unir-vos a Deus, 
para o qual, pela fé já ressusci-
taste no batismo.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus...
T. Amém.

21. CANTO FINAL 
(HL2 P. 140-CO 316)

Eu creio num mundo novo, 
pois Cristo ressuscitou! Eu 
vejo sua luz no povo, por isso 
alegre sou.

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

2. Na mão que foi estendida no dom 
da libertação, nascendo uma 
nova vida, eu vejo ressurreição!

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


