
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Dir.: Graça e Paz em vossos corações. 
Sejam todos bem-vindos a este encontro 
de oração.

2. INTRODUÇÃO

Anim.: A liturgia deste domingo é um con-
vite a nos lançarmos nas mãos do Pai na 
sublime confiança que teremos nossa 
vida transformada por nossa fé em Cristo 
Jesus. Cantemos...

3. CANTO DE ABERTURA: 142(CD22)/143(-
CD22)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Estamos reunidos em nome do Pai e 
do Filho e do Espírito Santo. 

TODOS: Amém.

Dir.: Cristo ressuscitou, verdadeiramen-
te ele ressuscitou! Que a sua paz esteja 
convosco.

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

5. ATO PENITENCIAL: 173(CD12)/165(-
CD23)

Dir.: Deus, Pai de amor e bondade perdoe 
as nossas faltas e nossos pecados....

(Momento de silêncio e exame de cons-
ciência)

Dir.: Confessemos os nossos pecados...

Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, acolha nosso sincero arrependi-
mento, perdoe nossos pecados e conduza-
nos à vida eterna.

TODOS: Amém.

Dir.: Senhor, tende piedade de nós.

TODOS: Senhor, tende piedade de nós.

Dir.: Cristo, tende piedade de nós.

TODOS: Cristo, tende piedade de nós.

Dir.: Senhor, tende piedade de nós.

TODOS: Senhor, tende piedade de nós.

6. GLÓRIA: 203(CD03)/209(CD23)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, a ressurreição 
de Jesus é fonte de vida nova. Por isso 
nós vos pedimos que este vosso povo, 
povo de filhos de Deus, viva alegre na 
esperança da ressurreição final. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo na unidade 
do Espírito Santo. Amém.

8. PRIMEIRA LEITURA: At 5,27b-32.40b-41
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DEUS FAZ COMUNHÃO

9. SALMO RESPONSORIAL: 29(30)

Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me 
livrastes.

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!

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.

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!

10. SEGUNDA LEITURA: Ap 5,11-14

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Jesus Cristo ressurgiu, por quem tudo 
foi criado; 
Ele teve compaixão do gênero humano.

12. EVANGELHO: Jo 21,1-19

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Elevemos a Deus as nossas preces 
pedindo:

Senhor, ouvi-nos.

1 – Deus de bondade, fazei vossa Igreja 
evangelizadora neste mundo. Anime nos-
sos pastores, o Papa, os Bispos, os Padres 
para que possam conduzir seu rebanho no 
caminho espiritual e temporal, rezemos,

2 – Deus de bondade, protegei as famílias 
de nossa Comunidade, livrando-as dos 
perigos e dos vícios, rezemos,

3 – Deus de bondade, livrai nossas co-
munidades e nossa Cidade da violência 
e da falta de amor ao próximo, rezemos,

4 – Deus de bondade, protegei as mães 
que, com seu trabalho sustentam seus 
lares, rezemos, 

Dir.: Deus de bondade, acolhei nossas 
preces, por Jesus Cristo, seu Filho e nosso 
Senhor. Amém.
 

16. PARTILHA DOS DONS: 434(CD01)

Dir.: Doemos alegremente o nosso cora-
ção à Deus e o fruto do nosso trabalho, 
cantando...

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Unamos nossas vidas em oração, 
elevando nossas mãos aos céus e rezemos: 
Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 781(CD26)/782(-
CD05)

(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela 
onde a Reserva Eucarística está cuidado-
samente 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: 606(CD01)/607(CD22)

20. RITO DE LOUVOR: 832(CD18)/842

CAMINHADA_1_MAIO.indd   2 13/04/2022   11:50:33



03

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

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Voltai, Senhor, vosso 
olhar cheio de amor e bondade para todos 
nós aqui, reunidos e alimentados por 
vossa Palavra. Na força deste encontro, 
chegaremos um dia à glória da vida plena 
na feliz ressurreição. 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.: 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 bênção.

TODOS: Amém.

Dir.: Aquele que, por sua morte, nos deu 
eterna liberdade nos conceda, por sua 
graça, a herança eterna.

TODOS: Amém.

Dir.: E vivendo agora retamente, possamos 
no céu unir-nos a Deus, para o qual, pela 
fé, já ressuscitamos no batismo.

TODOS: Amém. 

Dir.: A bênção do Deus cheio de bondade, 
Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre 
nós e permaneça para sempre.

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Preparar o ambiente celebrativo 
com flores.

w Entrar com o Círio Pascal e colocá
-lo em local de destaque.

w Valorizar a proclamação das leituras.

TODOS: Amém.

Dir.: Glorifiquemos ao Senhor com nossas 
vidas. Vamos em paz e que o Senhor nos 
acompanhe.

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 682

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: At 6,8-15, Sl 118(119), 
23-24.26-27.29-30 

 (R/. 1b), Jo 6,22-29

3.ª-feira: 1Cor 15,1-8, Sl Sl 18(19A), 
 2-3.4-5 (R. 5a), Jo 14,6-14

4.ª-feira: At 8,1b-8, Sl 65(66), 
1-3a. 4-5.6-7a (R/. 1),

 Jo 6,35-40 

5.ª-feira: At 8,26-40, Sl 65(66),
 8-9.16-17.20 (R/. 1),
 Jo 6,44-51

6.ª-feira: At 9,1-20, Sl 116(117), 
1.2 (R/. Mc 16,15), Jo 6, 
52-59

Sábado: At 9,31-42, Sl 115(116B),
 12-13.14-15.16-17 (R/. 12),
 Jo 6,60-69
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A liturgia deste 3º Domingo do Tem-
po Pascal recorda-nos que a comunidade 
cristã tem por missão testemunhar e 
concretizar o projeto libertador que Jesus 
iniciou; e que Jesus, vivo e ressuscitado, 
acompanhará sempre a sua Igreja em 
missão, vivificando-a com a sua presen-
ça e orientando-a com a sua Palavra.

A primeira leitura apresenta-nos 
o testemunho que a comunidade de 
Jerusalém dá de Jesus ressuscitado. 
Embora o mundo se oponha ao projeto 
libertador de Jesus testemunhado pelos 
discípulos, o cristão deve antes obedecer 
a Deus do que aos homens.

A segunda leitura apresenta Jesus, 
o “cordeiro” imolado que venceu a morte 

3.º Domingo do Tempo Pascal

e que trouxe aos homens a libertação 
definitiva; em contexto litúrgico, o autor 
põe a criação inteira a manifestar diante 
do “cordeiro” vitorioso a sua alegria e 
o seu louvor.

O Evangelho apresenta os discípu-
los em missão, continuando o projeto 
libertador de Jesus; mas avisa que a 
ação dos discípulos só será coroada 
de êxito se eles souberem reconhecer o 
Ressuscitado junto deles e se deixarem 
guiar pela sua Palavra.

https://www.dehonianos.org/portal/
03o-domingo-do-tempo-pascal-ano-c0/
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