
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA 

Anim.: Irmãos e irmãs, bendito seja Deus, 
que nos reúne por amor!
Sejam todos muito bem-vindos!

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Queremos celebrar nossa fé, em 
comunhão com o Cristo ressuscitado, 
Caminho, Verdade e Vida. Reunidos em 
torno do amor de Deus por cada um de 
nós, somos convidados a refletir sobre 
nossa união com o Cristo ressuscitado e a 
perceber a presença do Espírito Santo em 
nossa Comunidade. Com alegria, cantemos 
para dar início à nossa celebração.

3. CANTO DE ABERTURA: 139, 142

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Es-
pírito Santo.

TODOS: 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: 167 (CD 3), 168 
(CD 12)

Dir.: Irmão e irmãs, confiando na mise-
ricórdia de Deus apresentemos a Ele as 
nossas faltas e, arrependidos, supliquemos 
o seu perdão:

Dir.: Senhor, que viestes, não para conde-
nar, mas para salvar, tende piedade de nós.

TODOS: Senhor, tende piedade de nós.

Dir.: Cristo, que acolheis quem confia em 
vossa misericórdia, tende piedade de nós.
Todos: Cristo, tende piedade de nós.

Dir.: Senhor, que muito perdoais a quem 
muito ama, tende piedade de nós.

TODOS: Senhor, tende piedade de nós.

Dir.: O Deus todo poderoso e cheio de 
misericórdia tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza 
à vida eterna. Amém.

6. GLÓRIA: 203 (CD 3), 209 (CD 23)

Dir.: Glorifiquemos o Pai e o Filho com o 
Espírito Santo, cantando.

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Senhor Deus que tudo 
podeis, ajudai-nos, nestes dias, a cele-
brar com fervor o Cristo ressuscitado. E 
fazei que o mundo veja que esta fé e esta 
esperança põem mais luz na caminhada 
e transformam a nossa vida. Por Nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.
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DEUS FAZ COMUNHÃO

8. PRIMEIRA LEITURA: At 8,5-8.14-17

9. SALMO RESPONSORIAL: 65(66)

Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira,
cantai salmos a seu nome glorioso.

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!

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 ho-
mens!

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!

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!

10. SEGUNDA LEITURA: 1Pd 3,15-18

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 313 (CD 1), 
315 (CD 22) 

Aleluia, aleluia, aleluia!
Quem me ama realmente guardará minha 
palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós 
viremos.

12. EVANGELHO: Jo 14,15-21

Dir.: O Senhor esteja convosco! 

TODOS: 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

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Irmãos e irmãs, peçamos ao Pai, por 
Jesus Cristo no Espírito Santo, que atenda 
as nossas súplicas e rezemos juntos:

Senhor, escutai a nossa prece!

Senhor, santificai a vossa Santa Igreja, o 
Papa, Bispos, Padres e Diáconos, para 
que sejam fiéis à sua Palavra e dóceis ao 
vosso Santo Espirito, fortalecendo e tes-
temunhando no mundo a paz e a unidade. 
Nós vos pedimos!

Senhor, santificai os nossos governantes 
para que iluminados pelo vosso Santo Espi-
rito, administrem com justiça promovendo 
o amor, a dignidade e paz do vosso povo. 
Nós vos pedimos!

Senhor, santificai a nossa comunidade para 
que guiadas pelo vosso Santo Espirito se-
jam sempre luz que irradia em nosso meio 
o vosso amor por nós. Nós vos pedimos!
Senhor, santificai os aflitos, os necessita-
dos, os desempregados e os injustiçados, 
para que no vosso amor encontrem a força 
renovadora da Páscoa. Nós vos pedimos!

Dir.: Ouvi e abençoai, Senhor, as preces 
que a vós elevamos e atendei aos pedidos 
da vossa igreja. Por Cristo, Nosso Senhor. 
Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 434 (CD 1), 
436 (CD 25)

Dir.: Partilhemos tudo que somos e temos, 
apresentando ao Senhor nosso desejo de 
lutar com amor pelo direito e pela justiça, 
a favor do bem de todos. Cantemos!

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI NOSSO

DEUS NOS FALA



25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: At 16,11-15 Sl 149,1-2.3-4.5-6a 
e 9b (R/. 4a) Jo 15,26-16,4a

3.ª-feira: At 16,22-34 Sl 137 (138),1-2a. 
2bc-3.7c-8 (R/. 7c) Jo 16,5-11

4.ª-feira: At 17,15.22-18,1 Sl 148,1-2. 
11-12ab.12c-14a.14bcd 

 Jo 16,12-15
5.ª-feira: At 18,1-8 Sl 97(98), 1.2-3ab. 

3cd-4 (R/. cf. 2b) Jo 16,16-20
6.ª-feira: At 18,9-18 Sl 46(47),2-3.4-5.6-7 

(R/. 8a) Jo 16,20-23a  
Sábado: At 18,23-28 Sl 46(47), 2-3.8-9.10 
 (R/. 8a) Jo 16,23b-28
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Dir.: Com alegria e confiança elevemos 
ao Pai a oração que o Senhor Jesus nos 
ensinou. Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ 

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

(Após o abraço da paz em silêncio o Ministro 
Extraordinário da Sagrada Comunhão dirige-se 
à capela onde a Reserva Eucarística está cuida-
dosamente depositada 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: 605 (CD 22), 607 (CD 22)

20. RITO DE LOUVOR: 831 (CD 18), 832 
(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 terna compai-
xão, nesta celebração vós manifestastes 
o vosso carinho por nós. Acompanhai-nos 
em nossa lida de cada dia, para que pos-
samos praticar sempre os mandamentos 
de Jesus e ser guiados pelo Espírito da 
verdade. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Senhor esteja convosco.

TODOS: Ele está no meio de nós.

Dir.: Concedei, ó Deus, ao povo cristão 
conhecer a fé que professa e amar a liturgia 
que celebra. Por Cristo, Nosso Senhor.

TODOS: Amém.

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

Dir.: Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.

TODOS: Graças a Deus.

24. CANTO DE ENVIO: 679 (CD 22), 680 
(CD 1)

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 Hoje é dia do Congregado Mariano.
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Eis o anúncio pascal, anúncio de espe-
rança. Este contém uma segunda parte, 
o envio. «Ide anunciar aos meus irmãos 
que partam para a Galileia» (Mt 28,10): 
diz Jesus. Ele «vai à vossa frente para 
a Galileia» (28, 7): diz o anjo. O Senhor 
precede-nos, precede-nos sempre. É bom 
saber que caminha diante de nós, que 
visitou a nossa vida e a nossa morte para 
nos preceder na Galileia, isto é, no lugar 
que, para Ele e para os seus discípulos, 
lembrava a vida diária, a família, o trabalho. 
Jesus deseja que levemos a esperança lá, 
à vida de cada dia. Mas, para os discípulos, 
a Galileia era também o lugar das recor-
dações, sobretudo da primeira chamada. 
Voltar à Galileia é lembrar-se de ter sido 
amado e chamado por Deus. Cada um de 
nós tem a sua própria Galileia. Precisamos 
de retomar o caminho, lembrando-nos 
de que nascemos e renascemos a partir 

duma chamada gratuita de amor, lá, na 
minha Galileia. Este é o ponto donde re-
começar sempre, sobretudo nas crises, 
nos tempos de provação: na recordação 
da minha Galileia.

Mais ainda. A Galileia era a região mais 
distante de Jerusalém, onde estavam. E 
não só geograficamente: a Galileia era o 
lugar mais distante do caráter sacro da 
Cidade Santa. Era uma região habitada por 
povos diferentes, que praticavam vários 
cultos: era a «Galileia dos gentios» (Mt 
4, 15). Jesus envia para lá, pede para 
recomeçar de lá. Que nos diz isto? Que 
o anúncio da esperança não deve ficar 
confinado nos nossos recintos sagrados, 
mas ser levado a todos. Porque todos têm 
necessidade de ser encorajados e, se não 
o fizermos nós que tocamos com a mão «o 
Verbo da vida» (1 Jo 1, 1), quem o fará? 
Como é belo ser cristãos que consolam, 
que carregam os fardos dos outros, que 
encorajam: anunciadores de vida em tempo 
de morte! A cada Galileia, a cada região 
desta humanidade a que pertencemos e 
que nos pertence, porque todos somos 
irmãos e irmãs, levemos o cântico da 
vida! Façamos calar os gritos de morte: 
de guerras, basta! Pare a produção e o 
comércio das armas, porque é de pão 
que precisamos, não de metralhadoras. 
Cessem os abortos, que matam a vida 
inocente. Abram-se os corações daqueles 
que têm, para encher as mãos vazias de 
quem não dispõe do necessário

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

11 de abril de 2020)

Mensagem


