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O POVO DE DEUS
FOLHA SEMANAL DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano XLIX- Brasília, 27 de abril de 2014 - Nº 29
SEGUNDO DOMINGO DA PÁSCOA
Cor: Branco
INTRODUÇÃO – Com: Queridos irmãos, neste segundo Domingo do Tempo Pascal, celebramos também o
Domingo da Divina Misericórdia. Nesta Liturgia, nós somos convocados pelo Cristo ressuscitado a acolher a
Sua presença misericordiosa conduzindo a Igreja nos caminhos do amor. Fiquemos de pé e iniciemos, com
alegria, a Páscoa do Senhor.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – REFR.: CRISTO RESSUSCITOU, ALELUIA! VENCEU A MORTE COM AMOR! (BIS)
ALELUIA! / 1. Tendo vencido a morte, / o Senhor ficará para sempre entre nós / para manter viva a chama do
amor / que reside em cada cristão a caminho do Pai. / 2. Tendo vencido a morte, / o Senhor nos abriu
horizonte feliz. / Pois nosso peregrinar pela face do mundo / terá seu final lá na casa do Pai.
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - CEL.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM. CEL.: A
graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. TODOS:
BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. ATO PENITENCIAL – Pode ser substituído pela aspersão (MR p. 1002)
CEL.: No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados
a morrer para o pecado e a ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do
Pai (Pausa). CEL.: Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.:
Cristo, nossa páscoa, tende piedade de nós. TODOS: CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Senhor, nossa
vida, 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) - Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso
povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes. E fazei que compreendamos melhor o
batismo que nos lavou, o espírito que nos deu nova vida, e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho na unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
LITURGIA DA PALAVRA
Com.: Irmãos, o amor misericordioso de Deus abre o nosso coração a atos concretos de caridade para com o
próximo. Abramos a nossa alma e, atentamente, acolhamos os Seus ensinamentos.
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6. 1ª LEITURA (At 2, 42-47) – Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Os que haviam se convertido 42eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão
fraterna, na fração do pão e nas orações. 43E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos
prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. 44Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo
em comum; 45vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a
necessidade de cada um. 46Diariamente, todos frequentavam o Templo, partiam o pão pelas casas e, unidos,
tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. 47Louvavam a Deus e eram estimados por todo o
povo. E, cada dia, o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (SALMO 117/118) REFR.: DAI GRAÇAS AO SENHOR, PORQUE ELE É BOM! /
ETERNA É A SUA MISERICÓRDIA! / 1. A casa de Israel agora o diga: / “Eterna é a sua misericórdia!” / A casa de
Aarão agora o diga: / “Eterna é a sua misericórdia.” / Os que temem o Senhor agora o digam: / “Eterna é a sua
misericórdia!” / 2. Empurraram-me, tentando derrubar-me, / mas veio o Senhor em meu socorro. / O Senhor
é minha força e o meu canto / e tornou-se para mim o Salvador. / Clamores de alegria e de vitória / ressoem
pelas tendas dos fiéis. / 3. A pedra que os pedreiros rejeitaram, / tornou-se agora a pedra angular. / Pelo
Senhor é que foi feito tudo isso: / Que maravilhas ele fez a nossos olhos! / Este é o dia que o Senhor fez para
nós, / alegremo-nos e nele exultemos!
8. 2ª LEITURA (1 Pd 1, 3-9) – Leitura da Primeira Carta de São Pedro.
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Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus
Cristo dentre os mortos, ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, 4para uma herança
incorruptível, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. 5Graças à fé, e pelo
poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. 6Isto é
motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de
várias provações. 7Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira – mais preciosa que o ouro
perecível, que é provado no fogo – e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo.
8
Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria
indizível e gloriosa, 9pois obtereis aquilo em que acreditais: a vossa salvação. Palavra do Senhor. TODOS:
GRAÇAS A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (BIS) /
Acreditaste, Tomé, porque me viste, / felizes os que creram sem ter visto.
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Jo 20, 19-31) -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.:19Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do
lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: “A paz esteja
convosco”. 20Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por
verem o Senhor. 21Novamente, Jesus disse: “A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos
envio”. 22E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: “Recebei o Espírito Santo. 23A quem perdoardes
os pecados, eles lhes serão perdoados; a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos”. 24Tomé, chamado
Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. 25Os outros discípulos contaram-lhe
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depois: “Vimos o Senhor!” Mas Tomé disse-lhes: “Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não
puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei”. 26Oito dias depois,
encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as
portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: “A paz esteja convosco”. 27Depois disse a Tomé: “Põe o teu
dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel”.
28
Tomé respondeu: “Meu Senhor e meu Deus!” 29Jesus lhe disse: “Acreditaste, porque me viste? Bemaventurados os que creram sem terem visto!” 30Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que
não estão escritos neste livro. 31Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de
Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. 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.: Irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai, que de nós fez o Seu povo, e, pela
mediação do seu Filho Jesus Cristo, peçamos-Lhe todas as graças para a Igreja e para o mundo, dizendo com
confiança: Cristo, vivo para sempre, escutai a nossa prece!
TODOS: CRISTO, VIVO PARA SEMPRE, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
1) Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que continue nos ensinando que “a misericórdia é a verdadeira
força que pode salvar o homem e o mundo do câncer que é o pecado”, rezemos ao Senhor.
TODOS: CRISTO, VIVO PARA SEMPRE, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
2) Pela 52ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que será realizada em Aparecida, São Paulo, nos dias 30 de
abril a 09 de maio, para que possa trazer boas sementes para a Igreja no Brasil; que o Espírito Santo
ilumine os nossos pastores e que tudo transcorra para o bem da evangelização, rezemos ao Senhor.
TODOS: CRISTO, VIVO PARA SEMPRE, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
3) Pelos sacerdotes do mundo inteiro, para que, como ministros da Misericórdia divina, saibam reservar o
tempo necessário para atender os fiéis no Sacramento da Reconciliação, rezemos ao Senhor.
TODOS: CRISTO, VIVO PARA SEMPRE, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
4) Pela nossa comunidade, para que realize cotidianamente obras de misericórdia e vivencie, com
humildade, a partilha, a doação e o serviço, rezemos ao Senhor.
TODOS: CRISTO, VIVO PARA SEMPRE, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
(Preces Espontâneas)
CEL: Ó Pai, ouvi as aspirações do vosso povo que suplica confiante. Ouvi-nos, por amor de Vosso Filho Jesus
Cristo, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.
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LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – REFR.: 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 compadecidas /
eu vejo ressurreição. / 4. Nos homens que estão unidos, / com outros partindo o pão, / nos fracos
fortalecidos, / eu vejo ressurreição. / 4. Na fé dos que estão sofrendo, / no riso do meu irmão, / na hora em
que está morrendo / eu vejo ressurreição.
15. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo (e dos que
renasceram nesta Páscoa), para que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos a eterna
felicidade. 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: SALVADOR DO MUNDO, SALVAI-NOS, VÓS QUE NOS LIBERTASTES PELA CRUZ E RESSURREIÇÃO.
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.
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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 Francisco, com o nosso bispo Sergio, seus bispos auxiliares (Leonardo, Valdir, José Aparecido,
Marcony) 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, 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.
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.: CRISTO, NOSSA PÁSCOA, FOI IMOLADO, ALELUIA! / GLÓRIA A CRISTO,
REI, RESSUSCITADO, ALELUIA! / 1. Páscoa sagrada! Ó festa de luz! / Precisas despertar, Cristo vai te iluminar!
/ 2. Páscoa sagrada! Ó festa universal! / No mundo renovado é Jesus glorificado. / 3. Páscoa sagrada! Vitória
sem igual / A cruz foi exaltada, foi a morte derrotada. / 4. Páscoa sagrada! Ó noite batismal! / De tuas águas
puras nascem novas criaturas. / 5. Páscoa sagrada! Banquete do Senhor! / Feliz a quem é dado às núpcias
convidado! / 6. Páscoa sagrada! Cantemos ao Senhor! / Vivamos a alegria, conquistada em meio à dor!
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) Concedei, ó Deus onipotente, que
conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos. Por Cristo, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.
RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL – (MR. p. 523)
CEL.: O Senhor esteja convosco! TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS! CEL.: 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 da bênção.
TODOS: AMÉM. CEL.: Aquele que, por sua morte, vos deu a eterna liberdade, vos conceda, por sua graça, a
herança eterna. TODOS: AMÉM. CEL.: E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual,
pela fé, já ressuscitastes no batismo. TODOS: AMÉM. CEL.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai, e Filho, e
Espírito Santo. TODOS: AMÉM. CEL.: Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe, aleluia, aleluia! TODOS: GRAÇAS
A DEUS, ALELUIA, ALELUIA!
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LEITURAS DA SEMANA
2ª-: At 4, 23-31; Sl 2, 1-3. 4-6. 7-9 (R/. cf. 12d); Jo 3, 1-8 –são Pedro Chanel PresbMt, MFac. S. Luis Maria
Grignion de Monfort Presb, MFac.
3ª.: At 4, 32-37; Sl 92/93; Jo 3,7b-15 – Sta Catarina de Sena VgDra, memória.
4ª-: At 5, 17-26; Sl 33 (34), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R/. 7a); Jo 3, 16-21 – S. Pio V Pp, MFac.
5ª-: At 5, 27-33; Sl 33 (34), 2 e 9. 17-18. 19-20 (R/. 7a); Jo 3, 31-36 ou próprias da memória de São José
Operário: Gn 1, 26-2,3 ou Cl 3, 14-15.17.23-24; Sl 89 (90); Mt 13, 54-58.
6ª-: At 5, 34-42; Sl 26 (27), 1. 4. 13-14 (R/. cf. 4ab); Jo 6, 1-15 – Sto Atanásio BDr, memória.
Sab.: 1 Cor 15, 1-8; Sl 18 (19A); Jo 14, 6-14. Ss Filipe e Tiago menor Aps, festa.
Segunda Semana do Saltério
Segundo Domingo da Páscoa
CANTOS PARA ESTA CELEBRAÇÃO: Cânticos do Hinário Litúrgico da CNBB – Liturgia XVI - Paulus

