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INTRODUÇÃO – Com: Irmãos caríssimos, estamos aqui reunidos para celebrar a Páscoa do Senhor. É na Fração do
Pão e na escuta da Palavra que a Igreja fortalece a sua missão. Imbuídos de alegria pascal, vivamos esta celebração
com renovado entusiasmo. Fiquemos de pé e iniciemos, com alegria, a celebração da Páscoa do Senhor.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – REFR.: 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.: A vós,
irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. TODOS: BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU
NO AMOR DE CRISTO.
3. ATO PENITENCIAL - CEL.: Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos
mistérios. (Pausa). Solo: Senhor, nossa paz, tende piedade de nós! TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS! Solo:
Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós! TODOS: CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS! Solo: Senhor, nossa vida,
tende piedade de nós! TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS! CEL.: Deus de bondade e misericórdia 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 todopoderoso: 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, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação
espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o
dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
LITURGIA DA PALAVRA
Com.: Meus irmãos, a Palavra de Deus anima aos discípulos de Cristo, dá-nos coragem para enfrentar as dificuldades
do dia a dia e nos convida a acolher o nosso Redentor, que se oferece em comunhão. Ouçamos atentamente as
leituras de hoje.
6. 1ª LEITURA (At 5, 27b-32.40b-41) – Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. 27bO sumo sacerdote começou a
interrogá-los, dizendo: 28“Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinásseis em nome de Jesus. Apesar
disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte
desse homem!” 29Então Pedro e os outros apóstolos responderam: “É preciso obedecer a Deus, antes que aos
homens. 30O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. 31Deus, por seu
poder, o exaltou, tornando-o Guia Supremo e Salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus
pecados. 32E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem”.
40b
Então mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. 41Os
apóstolos saíram do Conselho, muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias, por causa do nome
de Jesus. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 117) REFR.: EU VOS EXALTO, Ó SENHOR, PORQUE VÓS ME LIVRASTES! /
1. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes / e não deixastes rir de mim meus inimigos! Vós tirastes minha
alma dos abismos / e me salvastes quando estava já morrendo! / 2. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, /
dai-lhe graças e invocai seu santo nome! / Pois sua ira dura apenas um momento, / mas sua bondade
permanece a vida inteira; se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. / 3.
Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade! / Sede, Senhor, o meu abrigo protetor! / Transformastes o meu
pranto em uma festa; / Senhor, meu Deus, eternamente hei de louvar-vos!
8. 2ª LEITURA (Ap 5,11-14) – Leitura do Livro do Apocalipse de São João.
Eu, João, vi 11e ouvi a voz de numerosos anjos, que estavam em volta do trono, e dos seres vivos e dos Anciãos. Eram
milhares de milhares, milhões de milhões, 12e proclamavam em alta voz: “O Cordeiro imolado é digno de receber o
poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor”. 13Ouvi também todas as criaturas que estão no
céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles existe, e diziam: “Ao que está sentado no trono e ao
Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre”. 14Os quatro seres vivos respondiam: “Amém”, e os
Anciãos se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (BIS) / 1. Jesus Cristo
ressurgiu, por quem tudo foi criado; / ele teve compaixão do gênero humano.
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Jo 21, 1-19) - 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, 1Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim:
2
Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros
dois discípulos de Jesus. 3Simão Pedro disse a eles: “Eu vou pescar”. Eles disseram: “Também vamos contigo”. Saíram
e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. 4Já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem.
Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. 5Então Jesus disse: “Moços, tendes alguma coisa para comer?”
Responderam: “Não”. 6Jesus disse-lhes: “Lançai pois a rede à direita da barca, e achareis”. Lançaram pois a rede e
não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. 7Então, o discípulo a quem Jesus amava disse
a Pedro: “É o Senhor!” Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao
mar. 8Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da
terra, mas somente a cerca de cem metros. 9Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima, e
pão. 10Jesus disse-lhes: “Trazei alguns dos peixes que apanhastes”. 11Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a
rede para a terra. Estava cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes; e apesar de tantos peixes, a rede não se
rompeu. 12Jesus disse-lhes: “Vinde comer”. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam
que era o Senhor. 13Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. 14Esta
foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. 15Depois de comerem, Jesus
perguntou a Simão Pedro: “Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes?” Pedro respondeu: “Sim, Senhor, tu
sabes que eu te amo”. Jesus disse: “Apascenta os meus cordeiros”. 16E disse de novo a Pedro: “Simão, filho de João,

tu me amas?” Pedro disse: “Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo”. Jesus disse: “Apascenta as minhas ovelhas”. 17Pela
terceira vez, perguntou a Pedro: “Simão, filho de João, tu me amas?” Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou três
vezes se ele o amava. Respondeu: “Senhor, tu sabes tudo; tu sabes que eu te amo”. Jesus disse-lhe: “Apascenta as
minhas ovelhas. 18Em verdade, em verdade te digo: quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias.
Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir”. 19Jesus disse isso,
significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: “Segue-me”. 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, invoquemos a Cristo Jesus, nossa vida e ressurreição, suplicando
com alegre confiança: Cristo, ouvi-nos!
TODOS: CRISTO, OUVI-NOS!
1) Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que, na Igreja e no mundo, possa cumprir com fidelidade e coragem
sua missão, defendendo e promovendo a dignidade da pessoa humana, rezemos ao Senhor.
TODOS: CRISTO, OUVI-NOS!
2) Pelo nosso Bispo Auxiliar, Dom Leonardo Ulrich, que no próximo dia 16 comemora seu oitavo aniversário de
ordenação episcopal, para que seja sempre cheio da sabedoria, da consolação e da fortaleza do Espírito Santo,
rezemos ao Senhor.
TODOS: CRISTO, OUVI-NOS!
3) Pelos enfermos e por todos aqueles que se sentem marginalizados, para que encontrem na caridade dos cristãos
a necessária força para se sentirem incluídos e amados, rezemos ao Senhor.
TODOS: CRISTO, OUVI-NOS!
4) Pelos missionários, especialmente aqueles que sofrem perseguições por causa do anúncio da Boa Nova, para
que Deus os proteja e lhes dê coragem e perseverança, rezemos ao Senhor.
TODOS: CRISTO, OUVI-NOS!
(Preces Espontâneas)
CEL.: Senhor Jesus, fazei com que também nós, seguindo o Vosso exemplo, sigamos corajosamente o caminho da
vontade do Pai, e por Ele sejamos atendidos em nossas necessidades. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.
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. / 5. 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 da vossa Igreja em festa. Vós que sois a
causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA V – MR (p. 496) - Prefácio da Páscoa III – MR (p. 423) - 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 eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de
alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando (dizendo) a uma só voz:
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
CEL.: Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por
Ele, mandai vosso Espírito Santo a fim de que as nossas ofertas se mudem no Corpo e no Sangue de nosso Senhor
Jesus Cristo.
TODOS: MANDAI VOSSO ESPÍRITO SANTO!
CEL.: Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o
céu e deu graças, partiu o pão e o entregou 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, tomou o cálice em suas mãos, deu
graças novamente e o entregou 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". Tudo isto é mistério da fé!
TODOS: TODA VEZ QUE SE COME DESTE PÃO, TODA VEZ QUE SE BEBE DESTE VINHO, SE RECORDA A PAIXÃO DE
JESUS CRISTO E SE FICA ESPERANDO SUA VOLTA.
CEL.: Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão; nós
queremos a vós oferecer este Pão que alimenta e que dá vida, este Vinho que salva e dá coragem.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
CEL.: E quando recebermos Pão e Vinho, o Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para
sermos um só povo em seu amor.
TODOS: O ESPÍRITO NOS UNA NUM SÓ CORPO!
CEL.: Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de
chegar junto a vós, na vossa paz.
TODOS: CAMINHAMOS NA ESTRADA DE JESUS!
CEL.: Dai ao santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Sergio, que é Bispo desta Igreja,
muita luz para guiar o seu rebanho.
TODOS: CAMINHAMOS NA ESTRADA DE JESUS!
CEL.: Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na
vida souberam amar Cristo e seus irmãos.
TODOS: ESPERAMOS ENTRAR NA VIDA ETERNA!

CEL.: A todos que chamastes pra outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos
braços, acolhei-os. Que vivam para sempre bem felizes no reino que pra todos preparastes.
TODOS: A TODOS DAI A LUZ QUE NÃO SE APAGA!
CEL.: E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso
reino que também é nosso. 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.: O RESSUSCITADO VIVE ENTRE NÓS, AMÉM, ALELUIA! (BIS) / 1. Não temais,
irmãos! Eu estive morto, mas agora vivo, vivo para sempre! / 2. Não temais, irmãos! Eu sou o primeiro, último
também, eu sou o vivente! / 3. Não temais, irmãos! Tenho em mãos as chaves, que da morte foram, hoje são vitória!
/ 4. Não temais, irmãos! Paz convosco esteja! Vós sereis felizes crendo ser ter visto!
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei
aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo,
nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
RITOS FINAIS
22. 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. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
Leituras da Semana
Seg.: At 6, 8-15; Sl 118 (119); Jo 6, 22-29.
Ter.: At 7, 51-8, 1a; Sl 30 (31); Jo 6, 30-35.
Qua.: At 8,1b-8; Sl 65 (66); Jo 6, 35-40.
Qui.: At 8, 26-40; Sl 65 (66); Jo 6, 44-51.
Sex.: At 9, 1-20; Sl 116 (117); Jo 6, 52-59.
Sáb.: At 9, 31-42; Sl 115 (116B); Jo 6, 60-69.
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