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O POVO DE DEUS
FOLHA SEMANAL DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano XLIX - Brasília, 25 de maio de 2014 - Nº 33
SEXTO DOMINGO DA PÁSCOA
Cor Litúrgica: Branco
INTRODUÇÃO – Com: Meus irmãos: nesta Liturgia, nós continuamos a celebrar, com profunda alegria, a
Ressurreição de Cristo. Neste dia santificado, Ele promete o Espírito da Verdade a todos aqueles que
observam Seus mandamentos e nos ensina que, em nossa caminhada pela história e no serviço da Igreja, nós
contamos com a ajuda do Divino Paráclito. Fiquemos de pé e iniciemos, com renovado amor, a nossa
celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA REF.: O SENHOR RESSURGIU, ALELUIA, ALELUIA! É O CORDEIRO PASCAL, ALELUIA,
ALELUIA! IMOLADO POR NÓS, ALELUIA, ALELUIA! É O CRISTO SENHOR, ELE VIVE E VENCEU, ALELUIA! / 1. O
Cristo Senhor ressuscitou, / a nossa esperança realizou: / vencida a morte para sempre, / triunfa a vida
eternamente! /2. O Cristo remiu a seus irmãos, / ao Pai os conduziu por sua mão; / no Espírito Santo unida
esteja / a família de Deus, que é a igreja! / 3. O Cristo, nossa páscoa, se imolou, / seu sangue da morte nos
livrou: / incólumes o mar atravessamos, / e pra terra prometida caminhamos!/
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 (Pode ser substituído pelo rito da Aspersão (MR 1002) - 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, pela escuta da Palavra de Deus, nós percebemos a presença do Espírito da Verdade no
silêncio interior de nossa alma. Ouçamos atentamente as leituras de hoje.
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6. 1ª LEITURA (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. 14Os apóstolos, que estavam em Jerusalém, souberam
que a Samaria acolhera a Palavra de Deus, e enviaram 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. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (DO SALMO 65) REFR.: 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!
8. 2ª LEITURA (1Pd 3,15-18) – 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. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (BIS) / Quem me
ama realmente guardará minha palavra e meu Pai o amará, e a ele nós viremos.
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Jo 14, 15-21) - 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: 15Se 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. 19Pouco 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.
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.
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13. ORAÇÃO UNIVERSAL - CEL.: Irmãos e irmãs, roguemos a Cristo, nosso Senhor, que iluminou o mundo com
a glória da Sua ressurreição, e digamos: Cristo, nossa vida, ouvi-nos!
TODOS: CRISTO, NOSSA VIDA, OUVI-NOS!
1) Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que o Espírito Santo o assista sempre mais na sua missão de
conduzir a Igreja e de animar a ação evangelizadora, rezemos ao Senhor.
TODOS: CRISTO, NOSSA VIDA, OUVI-NOS!
2) Por nossa Arquidiocese, por nossas Paróquias e por nossas Comunidades, para que nelas se contemple
hoje e sempre a presença dos dons e dos carismas suscitados pelo Espírito Santo, rezemos ao Senhor.
TODOS: CRISTO, NOSSA VIDA, OUVI-NOS!
3) Por todos nós aqui reunidos, para que o Paráclito, enviado pelo Pai e pelo Filho, nos fortaleça no
testemunho do Evangelho e na vivência da justiça, rezemos ao Senhor.
TODOS: CRISTO, NOSSA VIDA, OUVI-NOS!
4) Pelos jovens do nosso país, para que tenham uma boa formação e possam enfrentar o futuro com
esperança e fé em Deus, rezemos ao Senhor.
TODOS: CRISTO, NOSSA VIDA, OUVI-NOS!
(Preces Espontâneas)
CEL: Senhor Jesus, ao celebrarmos a Vossa Ressurreição, vos pedimos o dom do Espírito de Amor para
guardarmos a memória viva do vosso amor. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – REFR.: CRISTO É O DOM DO PAI QUE SE ENTREGOU POR NÓS. ALELUIA, ALELUIA!
BENDITO SEJA O NOSSO DEUS! / 1. Dai graças a Deus, pois Ele é bom; / Eterno por nós é seu amor. / 2.
Coragem e força Ele nos dá, / fazendo-se nosso Salvador. / 3. Eu não morrerei, mas viverei. / E, assim, louvarei
o meu Senhor.
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 – 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...
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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 Francisco, o nosso Bispo Sergio, seus 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.: RESSUSCITEI, SENHOR, CONTIGO ESTOU, SENHOR, TEU GRANDE AMOR,
SENHOR, DE MIM SE RECORDOU, TUA MÃO SE LEVANTOU, ME LIBERTOU! / 1. Meu coração penetras e lês
meus pensamentos, / Se luto ou se descanso, tu vês meus movimentos, / De todas minhas palavras tu tens
conhecimento. / 2. Quisesse eu me esconder do teu imenso olhar, / Subir até o céu, na terra me entranhar, /
Atrás do horizonte, lá, iria te encontrar! / 3. Por trás e pela frente teu ser me envolve e cerca, / O teu saber
me encanta, me excede e me supera, / Tua mão me acompanha, me guia e me acoberta! / 4. Se a luz do sol se
fosse, que escuridão seria! / Se as trevas me envolvessem, o que adiantaria? / Pra ti, Senhor, a noite é clara
como o dia! / 5. As fibras do meu corpo teceste e entrançaste; / No seio de minha mãe bem cedo me
formaste; / Melhor do que ninguém me conheceste e amaste!
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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.: At 16, 11-15; Sl 149; Jo 15, 26-16,4a.
Ter.: At 16,22-34; Sl 137 (138); jo 16,5-11. Santo Agostinho de Cantuária B, MFac.
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.: At 18, 9-18; Sl 46; Jo 16, 20-23a.
Sáb.: Sf 3,14-18 ou Rm 12, 9-16b; Cant: Is 12, 2-3.4bcd.5-6 (R. 6b); lc 1,39-56 – Visitação de Nossa Senhora, festa.
Segunda Semana do Saltério
Sexto Domingo da Páscoa
CANTOS PARA ESTA CELEBRAÇÃO: Cânticos do Hinário Litúrgico da CNBB – Liturgia XVI - Paulus

