
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Sejam todos bem-vindos à nossa 
Comunidade para celebrar o 5º Domingo 
da Páscoa.

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Cristo nos convida a depositar a 
nossa fé n’Ele. Crendo no Senhor res-
suscitado e seguindo os seus passos, 
podemos descansar o nosso coração, 
pois já temos lugar preparado para cada 
um de nós na morada do Pai. Lembrando 
carinhosamente as Mães, iniciemos nossa 
celebração fraterna, cantando com alegria.

3. CANTO DE ABERTURA: 135 (CD 22), 
136 (CD 22)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: O Deus da Esperança, que nos cumula 
de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação 
do Espírito Santo esteja com todos vocês.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL: 163 (CD 3), 168 
(CD 12)

Dir.: Contritos, reflitamos sobre nossas 
faltas, e as entreguemos ao Senhor, pedindo 
perdão. Cantemos.

Dir.: Deus eterno e todo poderoso, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza, um dia, a vida 
eterna. Amém. 

6. GLÓRIA: 214, 201

Dir.: Glorifiquemos o Senhor, cantando.

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, nós estamos 
aqui, vosso povo que libertastes para ser 
povo de Deus. Cuidando de nós, vossos 
filhos e filhas, fazei-nos seguir Jesus 
Cristo, para que, livres do mal, tenhamos 
os bens eternos. Por Nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

8. PRIMEIRA LEITURA: At 6,1-7

9. SALMO RESPONSORIAL: 32(33)

Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça,
da mesma forma que em vós nós es-
peramos!

Ó justos, alegrai-vos no Senhor!
aos retos fica bem glorificá-lo.
Dai graças ao Senhor ao som da harpa,
na lira de dez cordas celebrai-o!
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DEUS FAZ COMUNHÃO

Pois reta é a palavra do Senhor,
e tudo o que ele faz merece fé.
Deus ama o direito e a justiça,
transborda em toda a terra a sua graça.

O Senhor pousa o olhar sobre os que o 
temem
e que confiam esperando em seu amor,
para da morte libertar as suas vidas
e alimentá-los quando é tempo de penúria.

10. SEGUNDA LEITURA: 1Pd 2,4-9

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida.
Ninguém chega ao Pai senão por mim.

12. EVANGELHO: Jo 14,1-12

Dir.: O Senhor esteja convosco! Ele está 
no meio de nós!

Dir.: Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João.

TODOS: Glória a vós, Senhor!

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

Dir.: Professemos a nossa fé.

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Após nos alimentarmos da Palavra de 
Deus, elevemos a Ele os nossos pedidos. 
Após cada prece, digamos: 

“Senhor, atendei o nosso pedido”

1. Senhor, fazei de vossa Igreja verdadeira 
propagadora do Cristo Salvador, que vive 
entre nós e nos redimiu do pecado, nós 
vos pedimos.

2. Senhor, despertai em nós a compreensão 
de que existe uma morada, preparada para 
nós, onde nós nos encontramos, e que nela 
devemos dar o nosso melhor “serviço” aos 
irmãos, nós vos pedimos.

3.  Senhor, protegei a humanidade de todos 
os males que de forma súbita possam 
atingi-la, e dai às autoridades discernimento 
para agirem de forma a criar meios de 
minimizar o sofrimento da população, nós 
vos pedimos.

4. Senhor, protegei todas as mães, susten-
tando-as na hora da luta e consolando-as 
na hora da dor. Que, na força de vosso 
amor, possam dar testemunho de Cristo 
Jesus neste mundo.

16. PARTILHA DOS DONS: 434 (CD 1), 
435 (CD 1)

Dir.: Tudo o que temos e somos vem de 
Deus.  Nesta partilha apresentamos agra-
decidos o que realizamos por sua graça, 
enquanto cantamos.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI NOSSO

Dir.: Confiantes, elevemos ao Pai, a oração 
que seu Filho nos ensinou. Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ

(Omite-se o abraço da paz conforme orienta-
ções dadas pelo arcebispo para a prevenção 
da Covid-19)

(Em silêncio o Ministro Extraordinário da Sa-
grada Comunhão dirige-se à capela onde a 
Reserva Eucarística está cuidadosamente de-
positada no sacrário. Abre a porta do sacrário, 
faz uma genuflexão como sinal de adoração. 
Com reverência pega a âmbula que contém a 
Sagrada Reserva Eucarística. Leva-a até o altar, 
de onde parte para a distribuição da Sagrada 
Comunhão aos fiéis. Terminada a distribuição, 
leva a Sagrada Reserva até o sacrário.)

19. COMUNHÃO: 607 (CD 22), 606 (CD 1)



25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: At 14,5-18 Sl 113b 
(115),1-2.3-4.15-16 

 (R/. 1) Jo 14, 21-26
3.ª-feira: At 14,19-28 Sl 

144(145),10-11.12-
13ab.21 (R/. cf. 12a) 

 Jo 14,27-31a
4.ª-feira: At 15,1-6 Sl 121(122),1-

2.3-4a.4b-5 (R/. cf. 1) 
Jo 15,1-8 Ou, prs. da 
memória: Is 61,9-11 Sl 
44(45),11-12.14-15.16-
17 (R/. 11a) Lc 11,27-28

5.ª-feira: At 1,15-17.20-26 Sl 112 
(113),1-2.3-4.5-6.7-8 
(R/. cf. 8) Jo 15,9-17

6.ª-feira: At 15,22-31 Sl 56(57),
 8-9. 10-12 (R/. 10a) 
 Jo 15,12-17  
Sábado: At 16,1-10 Sl 99(100),
 2.3.5 (R/. 2a) Jo 15,18-21
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20. RITO DE LOUVOR: 834 (CD 18), 836 
(CD 18)

(O dirigente motiva a comunidade a expressar 
os seus louvores e, depois, canta-se um salmo 
ou canto bíblico.)

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus de bondade, 
permanecei conosco, fazei passar da 
antiga a uma nova vida todas as pesso-
as que alimentastes nesta celebração 
pascal e onde quer que, neste dia, as 
comunidades façam memória do vosso 
amor comendo juntas e cantando o vosso 
louvor. Por Cristo, Nosso Senhor, hoje e 
sempre! Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Senhor vos abençoe e vos guarde! 

TODOS: Amém. 

Dir.: O Senhor faça brilhar sobre vós a sua 
face e se compadeça de vós!

TODOS: Amém. 

Dir.: O Senhor volte para vós o seu rosto 
e vos dê a paz!

TODOS: Amém. 

Dir.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 

Dir.: Ide em paz e que o Senhor vos acom-
panhe! 

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 679 (CD 22), 681 
(CD 22)

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Em todas as celebrações deste tempo 
litúrgico deve resplandecer ainda mais o 
caráter pascal. 
w Cuidar para que todos se sintam bem 
acolhidos e inseridos na Assembléia Li-
túrgica do Corpo de Cristo. 
w Levar o círio pascal na procissão de 
entrada e acendê-lo solenemente dizen-
do: “Bendito sejas, Deus da Vida, pela 
ressurreição de Jesus Cristo e por esta 
luz radiante! ” 
w Continuar dando caráter festivo à cele-
bração, usando flores.
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O túmulo é o lugar donde, quem entra, 
não sai. Mas Jesus saiu para nós, res-
suscitou para nós, para trazer vida onde 
havia morte, para começar uma história 
nova no ponto onde fora colocada uma 
pedra em cima. Ele, que derrubou a pedra 
da entrada do túmulo, pode remover as 
rochas que fecham o coração. Por isso, não 
cedamos à resignação, não coloquemos 
uma pedra sobre a esperança. Podemos e 
devemos esperar, porque Deus é fiel. Não 
nos deixou sozinhos, visitou-nos: veio a 
cada uma das nossas situações, no so-
frimento, na angústia, na morte. A sua luz 
iluminou a obscuridade do sepulcro: hoje 
quer alcançar os cantos mais escuros da 
vida. Minha irmã, meu irmão, ainda que 
no coração tenhas sepultado a esperança, 
não desistas! Deus é maior. A escuridão e a 
morte não têm a última palavra. Coragem! 
Com Deus, nada está perdido. 

Coragem: é uma palavra que, nos Evan-
gelhos, sai sempre da boca de Jesus. Só 
uma vez é pronunciada por outros, quando 
dizem a um mendigo: «Coragem, levanta-
-te que [Jesus] chama-te» (Mc 10, 49). 

É Ele, o Ressuscitado, que nos levanta 
a nós, mendigos. Se te sentes fraco e 
frágil no caminho, se cais, não tenhas 
medo; Deus estende-te a mão dizendo: 
«Coragem!» Entretanto poderias exclamar 
como padre Abbondio: «A coragem, não 
no-la podemos dar» (I promessi sposi, 
XXV). Não a podes dar a ti mesmo, mas 
podes recebê-la, como um presente. Basta 
abrir o coração na oração, basta levantar 
um pouco aquela pedra colocada à boca 
do coração, para deixar entrar a luz de 
Jesus. Basta convidá-Lo: «Vinde, Jesus, 
aos meus medos e dizei também a mim: 
“coragem!” Convosco, Senhor, seremos 
provados; mas não turvados. E, seja qual 
for à tristeza que habite em nós, sentiremos 
o dever de esperar, porque convosco a cruz 
deságua na ressurreição, porque Vós estais 
conosco na escuridão das nossas noites: 
sois certeza nas nossas incertezas, Palavra 
nos nossos silêncios e nada poderá jamais 
roubar-nos o amor que nutris por nós». 

(HOMILIA DO PAPA FRANCISCO. 
Basílica Vaticana, Sábado Santo, 

11 de abril de 2020)

Mensagem


