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SEXTO DOMINGO DA PÁSCOA
Cor Litúrgica: Branco
INTRODUÇÃO – Com.: Meus irmãos, nesses dias em nossa Arquidiocese celebramos o evento Bote Fé,
acolhendo a Cruz Peregrina e o ícone de Nossa Senhora. Na liturgia deste domingo pascal unamo-nos aos
jovens, feliz esperança de um novo mundo, para fortalecer os nossos relacionamentos com o nosso
próximo, a partir do Mandamento novo de Cristo. Fiquemos de pé e iniciemos, com renovado amor, a
nossa celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – 1. Por sua morte, a morte viu o fim, do sangue derramado a vida renasceu. Seu
pé ferido nova estrada abriu e neste Homem, o homem, enfim se descobriu. / REFR.: 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 temeremos mais a morte e a dor, o coração humano em
Cristo descansou.
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - CEL.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
CEL.: Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito para obedecer a Jesus
Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas
abundantemente. TODOS: BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. ATO PENITENCIAL - CEL.: O Senhor disse: “Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra”.
Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. (pausa). CEL.:
Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes à vossa imagem, tende piedade de nós. TODOS:
SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um coração
novo, tende piedade de nós. TODOS: CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Senhor, que nos tornastes
participantes do vosso Corpo e do vosso Sangue, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE
DE NÓS. CEL.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna. TODOS: AMÉM.
4. GLÓRIA a Deus nas alturas 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 DO DIA - CEL.: OREMOS: (Pausa) - 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 Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.

LITURGIA DA PALAVRA
Com.: Caros irmãos, Cristo ressuscitado está no meio de nós e nos promete enviar o Seu Espírito para que
sejamos colaboradores na construção de Seu Reino. Ouçamos a Palavra de Deus com atenção.
6. 1ª LEITURA (At 10, 25-26.34-35.44-48) – Leitura dos Atos dos Apóstolos.
25
Quando Pedro estava para entrar em casa, Cornélio saiu-lhe ao encontro, caiu a seus pés e se prostrou.
26
Mas Pedro levantou-o, dizendo: “Levanta-te. Eu também sou apenas um homem”. 34Então, Pedro tomou
a palavra e disse: “De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. 35Pelo
contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. 44Pedro
estava ainda falando, quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. 45Os fiéis de
origem judaica, que tinham vindo com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse
derramado também sobre os pagãos. 46Pois eles os ouviam falar e louvar a grandeza de Deus em línguas
estranhas. Então Pedro falou: 47“Podemos, por acaso, negar a água do batismo a estas pessoas que
receberam, como nós, o Espírito Santo?” 48E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Eles
pediram, então, que Pedro ficasse alguns dias com eles. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS!
7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 97/98) REFR.: O SENHOR, FEZ CONHECER A SALVAÇÃO, / REVELOU
SUA JUSTIÇA ÀS NAÇÕES. / 1- Cantai ao Senhor Deus um canto novo, / porque ele fez prodígios! / Sua mão
e o seu braço forte e santo / alcançaram-lhe a vitória. / 2- O Senhor fez conhecer a salvação, / e às nações,
sua justiça; / recordou o seu amor sempre fiel / pela casa de Israel. / 3- Os confins do universo
contemplaram / a salvação do nosso Deus. / Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, / alegrai-vos e exultai!
8. 2ª LEITURA (1 Jo 4, 7-10) – Leitura da Primeira Carta de São João.
Caríssimos: 7amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de
Deus e conhece Deus. 8Quem não ama, não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. 9Foi assim que o
amor de Deus se manifestou entre nós: Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida
por meio dele. 10Nisto consiste o amor: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e
enviou seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A
DEUS!
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (BIS) / 1.
Quem me ama realmente guardará minha palavra, / e meu Pai o amará, e a ele nós viremos.
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Jo 15, 9-17) - CEL.: O Senhor esteja convosco! TODOS: ELE ESTÁ
NO MEIO DE NÓS. CEL.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. TODOS: GLÓRIA A VÓS
SENHOR!
CEL.: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 9“Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei.
Permanecei no meu amor. 10Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim
como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. 11Eu vos disse isso, para que a
minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. 12Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos
outros, assim como eu vos amei. 13Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos.
14
Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. 15Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe
o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai.
16
Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que
produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo
concederá. 17Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros”. Palavra da Salvação. TODOS: GLÓRIA A
VÓS, SENHOR!

11. HOMILIA
12. PROFISSÃO DE FÉ - 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 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. ORAÇÃO UNIVERSAL - CEL.: Elevemos nossas súplicas a Deus, nosso Pai, que nos escolheu em Seu Filho
Jesus Cristo, dizendo com fé: Ouvi, Senhor, a nossa prece!
TODOS: OUVI, SENHOR, A NOSSA PRECE!
1) Pela Santa Igreja de Deus, para que se mantenha firme no exercício da caridade e seja sempre um
porto seguro para todos aqueles que buscam a paz, rezemos ao Senhor.
TODOS: OUVI, SENHOR, A NOSSA PRECE!
2) Pelos nossos governantes, para que não esqueçam a dimensão de serviço para com o povo e estejam
abertos aos seus apelos construindo uma pátria com mais fraternidade e justiça, rezemos ao Senhor.
TODOS: OUVI, SENHOR, A NOSSA PRECE!
3) Pelos jovens de nossa Arquidiocese, que nesse dia manifestam a fé na acolhida da Cruz peregrina e no
ícone de Nossa Senhora, para que produzam frutos de santidade, rezemos ao Senhor.
TODOS: OUVI, SENHOR, A NOSSA PRECE!
4) Por todos nós aqui reunidos, para que saibamos pedir humildemente perdão a Deus pelas vezes em
que esquecemos o amor, não acreditamos no amor, ou não fomos capazes de amar, rezemos ao
Senhor.
TODOS: OUVI, SENHOR, A NOSSA PRECE!
5) Para que a Virgem Maria, Mãe de Jesus Cristo, abençoe e proteja as nossas mães e lhes ensine a
vivenciar, em plenitude, o fecundo amor de nosso Redentor, rezemos ao Senhor.
TODOS: OUVI, SENHOR, A NOSSA PRECE!
(Preces Espontâneas)
CEL.: Deus de amor e nosso Pai, ouvi hoje a oração dos Vossos filhos que celebram a ressurreição de Jesus
Cristo, e fazei que o dom do Vosso Espírito guarde em nós a memória sempre viva do que Ele disse e
ensinou aos Seus discípulos. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – 1. Em procissão vão o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois
simbolizam aquilo que ofertamos: nossa vida e o nosso coração. / REFR.: AO CELEBRAR NOSSA PÁSCOA E
AO VOS TRAZER NOSSA OFERTA FAZEI DE NÓS, Ó DEUS DE AMOR, IMITADORES DO REDENTOR. / 2 . A
nossa Igreja que é mãe deseja, que a consciência do gesto de ofertar, se atualize durante toda a vida, como
o Cristo se imola sobre o altar. / 3. Eucaristia é sacrifício, aquele mesmo que Cristo ofereceu. O mundo e
homem serão reconduzidos para a nova aliança com seu Deus.

15. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: 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. TODOS: AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II – MR (p. 478) – Prefácio da Páscoa II: A vida nova em Cristo – MR (p. 422) Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, mas
sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para
a vida eterna; e as portas do Reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela
sua e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos
anjos e a todos os santos, para celebrar vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
CEL.: 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.
TODOS: SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
CEL.: 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 A REMISSÃO DOS
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé.
TODOS: TODAS AS VEZES QUE COMEMOS DESTE PÃO E BEBEMOS DESTE CÁLICE, ANUNCIAMOS,
SENHOR, A VOSSA MORTE, ENQUANTO ESPERAMOS A VOSSA VINDA!
CEL.: 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 tornastes dignos de estar aqui na Vossa
presença e Vos servir.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
CEL.: E nós Vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito
Santo num só corpo.
TODOS: FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!
CEL.: Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na
caridade, com o papa Bento, o nosso bispo Sergio, seu auxiliar Leonardo e todos os ministros do Vosso
povo.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
CEL.: 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.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!

CEL.: Enfim, nós Vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a
Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos Apóstolos e todos os que neste mundo Vos serviram, a fim de
Vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, Vosso Filho.
TODOS: CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS!
CEL.: 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.
TODOS: AMÉM.
18. RITO DA COMUNHÃO
19. CANTO DE COMUNHÃO – REFR.: 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”. / 4. Permanecei no meu amor e segui meu mandamento: / “amai-vos
uns aos outros, como Eu vos tenho amado”. / 5. E chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim: / “amaivos 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 tenho amado”. /
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) 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. TODOS: AMÉM.
RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: S. Matias, Ap. Festa. At 1, 15 -17. 20-26; Sl 112 (113); Jo 15, 9-17
Ter.: At 16, 22-34; Sl 137 (138); Jo 16, 5-11
Qua.: At 17, 15.22-18,1; Sl 148; Jo 16, 12-15.
Qui.: At 18, 1-8 Sl 97 (98); Jo 16, 16-20
Sex.: S. João I PpMt. MFac. At 18, 9-18; Sl 46 (47); Jo 16, 20-23a.
Sáb.: At 18, 23-28; Sl 46 (47); Jo 16, 23b-28.
Segunda Semana do Saltério
Sexto Domingo da Páscoa
CANTOS PARA ESTA CELEBRAÇÃO: Cânticos do Hinário Litúrgico da CNBB – Liturgia X – Paulus – Ano B

