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Nº 2796 – ANO C – BRANCA
2.º DOMINGO DA PÁSCOA – DIVINA MISERICÓRDIA – 24/4/2022

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
Anim.: Sejam todos bem-vindos à nossa
comunidade, lugar de encontro com o Ressuscitado. Que a paz de Cristo esteja com
todos neste domingo em que celebramos a
Misericórdia Divina.
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Neste domingo da misericórdia acolhemos o dom do Espírito Santo e da paz. A
presença do Cristo ressuscitado nos ajuda a
vencer nossos medos e faz de nós anunciadores de seu Reino. Ele aparece aos discípulos,
dá-lhes a paz e os envia em missão. Agora,
comunidade cristã continua no mundo a
missão salvadora e libertadora de Jesus. É
nos gestos de amor, de partilha, de serviço,
de fraternidade que encontramos Jesus vivo,
a transformar e a renovar o mundo. Como
comunidade que caminha com a força da
ressurreição, entoemos o canto de abertura.

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte
de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo
ressuscitado.
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
6. ATO PENITENCIAL: 189 / 190
Dir.: Senhor, Deus de misericórdia, revesti-nos
de novo com vossa misericórdia e libertai-nos
do pecado. Perdoai-nos. (silêncio)
– Senhor, Deus da vida, revesti-nos de vossa
misericórdia e tende piedade de nós!
– Cristo, Deus da paz, revesti-nos de vossa
bondade e tende piedade de nós!
– Senhor, Deus de bondade, revesti-nos de
vossa luz e tende piedade de nós.
Dir.: Deus misericordioso e cheio de bondade,
tenha compaixão de nós e perdoe nossos
pecados e nos conduza à vida eterna. Amém!

3. CANTO DE ABERTURA: 135 (CD22) /
136(CD22)

7. HINO DO GLÓRIA: 199 (CD 12) /
200(CD12)

4. ACENDIMENTO DO CÍRIO PASCAL

8. ORAÇÃO

Dir.: irmãos e irmãs, que a luz do Cristo
ressuscitado ilumine sempre nossos passos.
(Quem acende o círio pascal, proclama:)
Bendito sejais, Deus da vida, pela ressurreição de Jesus Cristo, e por esta luz
radiante!

Oremos (pausa): Ó Deus de misericórdia,
quem celebra e quem revive a Páscoa do Redentor recebe aumento da fé e crescimento no
amor. Fazei-nos compreender, cada vez mais
e melhor, que o Batismo nos lavou no Sangue
que nos remiu, fazendo o Espírito Santo nos
dar a vossa vida. Por nosso Senhor Jesus
Cristo na unidade do Espírito Santo. Amém.

5. SAUDAÇÃO INICIAL
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Senhor, fortalecei-nos por vossa ressurreição.

DEUS NOS FALA

– Senhor, guiai a vossa igreja que nasceu
da experiência pascal de Jesus Cristo, Senhor da história, e tem a missão de ser fiel
anunciadora da fé, para que seja acolhedora
aos que sofrem e defensora da verdade e da
justiça, nós vos rogamos.

9. PRIMEIRA LEITURA: At 5,12-16
10. SALMO RESPONSORIAL: 117(118)

– Senhor, guiai nossas comunidades na
força da ressurreição de Cristo e que elas
sejam testemunhas vivas de vosso amor,
nós vos rogamos.

Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom!
“Eterna é a sua misericórdia! ”
A casa de Israel agora o diga:
“Eterna é a sua misericórdia! ”
A casa de Aarão agora o diga:
“Eterna é a sua misericórdia! ”
Os que temem o Senhor agora o digam:
“Eterna é a sua misericórdia! ”

– Senhor, olhai com bondade para todos os
povos e nações, e que eles reconheçam que
a paz é vosso desejo e o caminho que gera
a vida, nós vos rogamos.
– Senhor, ajudai-nos a buscar a cada dia
as coisas do alto e fazei de nossa vida uma
oferta agradável a vós, nós vos rogamos.

“A pedra que os pedreiros rejeitaram,
tornou-se agora a pedra angular.
Pelo Senhor é que foi feito tudo isso:
Que maravilhas ele fez a nossos olhos!
Este é o dia que o Senhor fez para nós,
alegremo-nos e nele exultemos!

Dir.: Ó Deus, acolhei nossas preces e fazei
que a luz da ressurreição de vosso Filho
jamais cesse de brilhar no mundo e em nossa
vida. Por Cristo, vosso Filho ressuscitado e
Senhor nosso. Amém.

Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação,
ó Senhor, dai-nos também prosperidade!
” Bendito seja, em nome do Senhor,
aquele que em seus átrios vai entrando!
Desta casa do Senhor vos bendizemos.
Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine!

DEUS FAZ COMUNHÃO

11. SEGUNDA LEITURA: Ap 1,9-11a.1213.17-19

17. PARTILHA DOS DONS: 434(CD1) /
435(CD 1)

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Dir.: Deus ama quem partilha com alegria.
Se entregamos nossos dons e talentos, eles
se multiplicarão ajudando na construção de
um Reino novo. Aceitai, Senhor, o pouco que
trazemos. Com nossas oferendas queremos
seguir o exemplo das primeiras comunidades
que colocavam tudo em comum.

Aleluia, aleluia, aleluia!
“Acreditaste, Tomé, porque me viste.
Felizes os que creram sem ter visto! ”
13. EVANGELHO: Jo 20,19-31
14. PARTILHA DA PALAVRA

RITO DA COMUNHÃO

15. PROFISSÃO DE FÉ

18. PAI-NOSSO

16. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Que esta oração seja o nosso comprometimento com a vida de comunidade e nos
ensine e incentive a sermos mais misericordiosos. Rezemos com amor e confiança.
Pai Nosso...

Dir.: Ó Pai, vós que ressuscitastes vosso
Filho, encorajai vosso povo nas lutas da
vida, escutai nossas preces que elevamos
a vós, rezando:
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19. SAUDAÇÃO DA PAZ

– Aquele, que por sua morte, nos deu a
eterna liberdade nos conceda, por sua graça,
a herança eterna. Amém.

Dir.: Ao se fazer presente no meio dos discípulos, Jesus ressuscitado anuncia-lhes
a paz: ”A paz esteja convosco”. Rezemos
ao Pai pedindo que sejamos promotores
e anunciadores dessa paz em nossa vida.
(silêncio).

– E, vivendo agora retamente, possamos no
céu unir-nos a Deus, para o qual, pela fé, já
ressuscitamos no Batismo. Amém.
– A bênção de Deus cheio de bondade, Pai
e Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e
permaneça para sempre. Amém.

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

– Glorifiquemos ao Senhor com nossas vidas
e a graça de Jesus ressuscitado sempre nos
acompanhe. Aleluia! 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!
24. CANTO DE ENVIO: 679(CD22) / 682º
Cristo ressuscitado
25. LEITURAS DA SEMANA
2.ª-feira: 1Pd 5,5b-14, Sl Sl 88(89),
2-3,6-7,16-17 (R. cf. 2a),
Mc 16,15-20
3.ª-feira: At 4,32-37, Sl 92(93), 1ab.
1c-2.5 (R/. 1a), Jo 3,7b-15
4.ª-feira: At 5,17-26, Sl 33(34),2-3.45.6-7.8-9 (R/. 7a), Jo 3,16-21
5.ª-feira: At 5,27-33, Sl 33(34),
2.9.17-18.19-20 (R/. 7a),
Jo 3,31-36
6.ª-feira: At 5,34-42, Sl S. 26, 1.4. 1314 (R. Cf. 4ab), Jo 6,16-21
Sábado: At 6,1-7, Sl 32(33),1-2.45.18-19 (R/. 22), Jo 6,16-21

20. COMUNHÃO: 605(CD22) / 606(CD1)
21.RITO DE LOUVOR: 826(CD18) /
829(CD18)
(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, vós sois poderoso
e nos dais a alegria do encontro com os
irmãos e irmãs, ao redor da vossa Palavra.
Dai-nos, portanto, força de realizar nossa
Páscoa no dia a dia de nossa vida, em
comunhão com todos. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

ORIENTAÇÕES
w Continuar destacando o círio pascal,
a pia batismal, além da mesa da
Palavra e da Eucaristia, expressando
a dignidade do tempo celebrado. O
pedestal onde está o Círio pode ser
enfeitado com flores.
w Acender solenemente o Círio Pascal,
cantando um refrão apropriado. Pode
incensá-lo e incensar a assembleia.
w O Ato Penitencial pode ser substituído
pela aspersão com água batismal,
recordando o Batismo, como mergulho na Páscoa do Senhor.

DEUS NOS ENVIA
22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Deus, que pela ressurreição de seu
Filho único nos deu a graça da redenção e
nos adotou como filhos e filhas, nos conceda
a alegria de sua benção. Amém.
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Páscoa, seu real sentido
Páscoa (do hebraico Pessach) significa passagem. É uma grande festa cristã
para nós, é a maior e a mais importante
festa. Reunimo-nos como povo de Deus
para celebrarmos a Ressurreição de Jesus
Cristo, Sua vitória sobre a morte e Sua
passagem transformadora em nossa vida.
O Tempo Pascal compreende cinquenta dias a partir do domingo da Ressurreição até o domingo de Pentecostes,
vividos e celebrados com grande júbilo,
como se fosse um só e único dia festivo,
como um grande domingo. A Páscoa é o
centro do Ano Litúrgico e de toda a vida
da Igreja. Celebrá-la é celebrar a obra da
redenção humana e da glorificação de Deus
que Cristo realizou quando, morrendo,
destruiu a morte; e ressuscitando, renovou
a nossa vida.
Foi com a intenção de celebrar a
Páscoa de Cristo que, desde os primórdios do Cristianismo, os cristãos foram
organizando esta bela festa. Mas a partir
de muitas propagandas midiáticas e de
muitos outros costumes da nossa sociedade, vemos, sem dúvidas, que essa bela
intenção foi se perdendo. Para muitos a
Páscoa virou sinônimo de um “feriadão”
ao lado de muitos outros feriadões, com
o único objetivo de quebrar a monotonia
da vida; com intenções e modos que não
expressam os reais valores e sentidos da
grande festa que é a Páscoa.
Em muitas casas, a Páscoa é vivida
de forma paganizada e estragada pelas
bebidas e orgias desse mundo, sem um
mínimo de senso religioso ou moral; ou
como um mero folclore, um mero tempo
para viajar, comer chocolates e descansar
de suas fadigas. Assim, um tempo que

nasceu para construir laços familiares e
renovar a nossa sociedade com valores perenes, acaba não atingindo o seu objetivo.
As confraternizações, os alimentos
específicos e muitos outros costumes
são importantes e nos ajudam a celebrar
a Páscoa, mas não podem nos desviar do
seu principal e essencial sentido. Hoje,
temos uma geração que não entende nada
do verdadeiro sentido da Páscoa, mas
devemos celebrá-la bem – nós que não
nos fechamos às suas origens e sabemos
que ela é mais do que um “feriadão”; é uma
“grande semana” na qual vivenciamos os
mistérios da vida de Cristo e os mistérios
da nossa própria vida.
Todos nós cristãos devemos, hoje,
nos comprometer em nos mantermos
fiéis às nossas origens e celebrarmos o
sentido original, belo e profundo da nossa
maravilhosa festa, que é a celebração
da Ressurreição do Senhor. Que nossas
boas obras e nossas vozes, em cada
canto das nossas cidades, possam levar
a alegria do Ressuscitado; sobretudo aos
pobres, doentes, distanciados e a todas
as pessoas, pois são amadas pelo Pai.
Irradiemos ao nosso redor a esperança e a certeza da presença de Cristo
Ressuscitado. Que se encha nosso olhar
de luz, como os das mulheres que viram
o sepulcro vazio e o Filho de Deus ressuscitado (Mt 28). Que possamos também
nós, numa só fé, exclamar como elas “o
Senhor Ressuscitou, aleluia.

https://formacao.cancaonova.com/
espiritualidade/pascoa-seu-real-sentido/
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