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Nº 2738 – ANO B – branca
5.º DOMINGO DA PÁSCOA – 2/5/2021

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA (Cântico de Taizé)
Ressuscitou de verdade, aleluia, aleluia,
Cristo Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia.
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Bem-vindos irmãs e irmãos! A liturgia deste 5º Domingo da Páscoa, domingo
da videira e dos ramos, em que Cristo se
apresenta como videira e apresenta o Pai
como agricultor, nos convida a refletir sobre
a nossa intimidade com Ele. Celebrando a
Páscoa de Jesus, que se manifesta em todas
as pessoas e grupos que testemunham um
amor concreto, para além dos preconceitos
e das discriminações, acolhamos o apelo de
permanecermos em seu amor. Cantemos.
3. CANTO DE ABERTURA: 136 (CD 22) /
138 (CD 22)
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: Cristo ressuscitou, verdadeiramente Ele
ressuscitou! Que a sua paz esteja convosco.

(Omitido o ato penitencial, faz-se a oração
de benção da água para a aspersão)
Dir.: Bendigamos a Deus por esta água e
peçamos que Ele renove a graça do Batismo,
para permanecermos fiéis ao Espírito que
recebemos.
(Todos rezam em silêncio)
Ó Deus, nós vos bendizemos por esta água
Que criastes para fecundar a terra,
lavar nossos corpos e refazer nossas forças.
Por ela, libertastes o vosso povo do cativeiro
e aplacastes no deserto a sua sede;
por ela os profetas anunciaram uma nova
aliança
e, consagrada pelo Cristo no Jordão,
criastes uma nova humanidade.
Que esta água, recordando o nosso Batismo,
nos faça participar da alegria
dos que foram batizados na Páscoa.
Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém.
(A pessoa que preside, se necessário, juntamente com outras pessoas, asperge o
povo. Durante o rito, canta-se nº 767 – CD
7, ou outro canto apropriado. Ao terminar a
aspersão, quem preside volta para a cadeira
e conclui.)

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

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

BÊNÇÃO DA ÁGUA E ASPERSÃO:

Todos: Amém.

(Depois da aspersão, canta-se ou reza-se.)

Para ele há de viver a minha alma,
toda a minha descendência há de servi-lo;
às futuras gerações anunciará
o poder e a justiça do Senhor;
ao povo novo que há de vir, ela dirá:
“Eis a obra que o Senhor realizou!”

Senhor tende piedade de nós.
Senhor tende piedade de nós.
Cristo tende piedade de nós.
Cristo tende piedade de nós.
Senhor tende piedade de nós.
Senhor tende piedade de nós.

9. SEGUNDA LEITURA: 1Jo 3,18-24
10. CANTO DE ACLAMAÇÃO:

5. GLÓRIA: 200 (CD 12) / 201

Aleluia, aleluia, aleluia!

6. ORAÇÃO

Ficai em mim, e eu em vós hei de ficar, diz
o Senhor;
quem em mim permanece, esse dá muito
fruto.

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.

11. EVANGELHO: Jo 15,1-8
12. PARTILHA DA PALAVRA
13. PROFISSÃO DE FÉ
14. PRECES DA COMUNIDADE

DEUS NOS FALA

Dir.: Confiantes no amor de Deus, elevemos a
Deus Pai as nossas súplicas, cantando juntos:
Ó Senhor, ó Senhor neste dia, escutai
nossa prece.

7. PRIMEIRA LEITURA: At 9,26-31
8. SALMO RESPONSORIAL: 21(22

Senhor, que a vossa Igreja permaneça unida
a Cristo e produza frutos em seu nome,
cantemos.

Senhor, sois meu louvor em meio à grande
assembleia!

Senhor, ajudai todos os cristãos a promoverem a comunhão entre si para que o mundo
creia, cantemos.

Sois meu louvor em meio à grande assembleia;
cumpro meus votos ante aqueles que vos
temem!
Vossos pobres vão comer e saciar-se,
e os que procuram o Senhor o louvarão:
“Seus corações tenham a vida para sempre! ”

Senhor, ajudai todas as nossas famílias a
serem sinais do vosso amor fraternal, cantemos.
Senhor, fazei com que, ao celebrarmos o
Mistério Pascal de Cristo, nos recordemos
de nossa vocação batismal de compor e
frutificar a vossa vinha, cantemos.

Lembrem-se disso os confins de toda a terra,
para que voltem ao Senhor e se convertam,
e se prostrem, adorando, diante dele
todos os povos e as famílias das nações.
Somente a ele adorarão os poderosos,
e os que voltam para o pó o louvarão.

Dir.: Escutai, Senhor, estas nossas preces,
vós que és nossa vida e ressurreição, agora
e para sempre.
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Oremos (pausa): Ó Deus, sois todo bondade
e nos fizestes comungar, tendo parte no
mistério de um Deus, que é nosso pão. Ficai
conosco, Senhor, porque somos vosso povo;
livrai-nos dos velhos vícios e dai-nos viver
vida nova. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

Todos: Amém.

DEUS FAZ COMUNHÃO
15. PARTILHA DOS DONS: 438/ 1007 (CD
23)

DEUS NOS ENVIA

Dir.: Com as nossas ofertas, apresentemos
ao Senhor nossa vida. Unidos pelo amor,
possamos viver a verdadeira comunhão de
irmãos.

21. NOTÍCIAS E AVISOS

RITO DA COMUNHÃO

22. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

16. PAI-NOSSO

Dir.: O Deus da paz, que pela força do seu
Espírito ressuscitou Jesus dentre os mortos,
ressuscite-nos desde já para uma vida nova.
A Ele a glória e o louvor para sempre. Amém.

Dir.: Obedientes à palavra de Jesus ressuscitado, sob a inspiração do seu Espírito que ora
em nós, rezemos com confiança: Pai Nosso...

Dir.: Abençoe-nos o Pai, o Filho e o Espírito
Santo. Amém.

17. SAUDAÇÃO DA PAZ
(Omite-se o abraço da paz, conforme orientações dadas pelo Arcebispo Dom Dario
Campos para a prevenção da covid-19.)

Dir.: A alegria do Ressuscitado seja a vossa
força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe,
aleluia.

(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da
Sagrada Comunhão dirige-se à capela onde
a Reserva Eucarística está cuidadosamente
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.)

Todos: Graças a Deus, aleluia, aleluia.
23. CANTO DE ENVIO: 680 (CD 1) / 681
(CD 22)
24. LEITURAS DA SEMANA
2.ª-feira: 1Cor 15,1-8, Sl 18 (19A),2-3. 4-5
(R/. 5a), Jo 14,6-14
3.ª-feira: At 14,19-28, Sl 144
(145),10-11.12-13ab.21(R/.cf.12),
Jo 14,27-31a
4.ª-feira: At 15,1-6, Sl 121 (122),1-2.34a.4b-5 (R/.cf.1), Jo 15,1-8
5.ª-feira: At 13,13-25, Sl 88(89), 2-3. 2122. 25 e 27 (R/. cf. 2a), Jo 13,1620
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

18. COMUNHÃO: 536 (CD 4) / 608
19. RITO DE LOUVOR: 819 (CD 18) / 822
(CD 18)
(O dirigente motiva a comunidade a expressar
os seus louvores e, depois, canta-se um
salmo ou canto bíblico.)
20. ORAÇÃO
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Elementos e Ritos
da Liturgia da Palavra
As leituras tiradas da Sagrada Escritura, com os cânticos que se intercalam,
constituem a parte principal da liturgia
da Palavra; a homilia, a profissão de fé e
a oração universal ou oração dos fiéis a
desenvolvem e concluem.
As leituras bíblicas
Não é permitido que na celebração da
Missa as leituras bíblicas, juntamente com
os cânticos tirados da Sagrada Escritura,
sejam suprimidas, nem abreviadas, nem,
coisa ainda mais grave, substituídas por
leituras não-bíblicas. É por meio da própria
Palavra de Deus, transmitida por escrito,
que “Deus continua falando a seu povo”,
e mediante o uso constante da Sagrada
Escritura o povo de Deus se faz mais dócil
ao Espírito Santo por meio da luz da fé e
assim pode dar ao mundo, com sua vida

e seus costumes, o testemunho de Cristo.
A leitura do Evangelho constitui o
ponto alto da liturgia da Palavra, para o qual
a assembleia se prepara com as outras
leituras, na ordem indicada, isto é, a partir
do Antigo Testamento até chegar ao Novo.
O que mais contribui para uma adequada comunicação da Palavra de Deus à
assembleia por meio das leituras é a própria maneira de proclamar dos leitores, que
devem fazê-lo em voz alta e clara, tendo
conhecimento do que leem. As leituras,
tiradas de edições aprovadas, segundo a
índole dos diferentes idiomas, podem ser
cantadas, mas de tal forma que o canto não
obscureça as palavras, mas as esclareça.
Se forem feitas em latim, observe-se o
indicado no Ordo Cantus Missae.
(extraído da Introdução Geral do Elenco das
Leituras Bíblicas)
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