
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Sejam todos bem-vindos para ce-
lebrar o 5º domingo da Páscoa

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Jesus, antes de sua morte de cruz, 
deixa um novo Mandamento para a huma-
nidade. Busquemos cumpri-lo para que 
habitemos o lugar que o Pai nos deixou 
como nossa casa, tendo mais união, com-
preensão e solidariedade.

3. CANTO DE ABERTURA: 135 (CD 22) / 
140 (CD 22)

4. ACENDIMENTO DO CÍRIO PASCAL

Uma pessoa se dirige com uma vela acesa 
até o Círio Pascal, e enquanto acende 
pronuncia: “Bendito sejas, Deus da vida, 
pela ressurreição de Jesus Cristo e por 
essa luz radiante”

5. SAUDAÇÃO INICIAL

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

Dir.: A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e 
de Jesus Cristo que nos chama a preparar 
a Páscoa entejam convosco. 

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

6. RITO DE BÊNÇÃO DA ÁGUA E ASPER-
SÃO: 767 (CD 7), 764 (CD 7)

Sobre a água numa bacia proclama-se 
a bênção.

Dir.: Bendigamos ao Deus da Vida, Uno 
e Trino, por esta água e peçamos que Ele 
renove em nossa vida a graça do santo 
Batismo. Deus de bondade e compaixão, 
vós nos destes a água, e quisestes que, por 
ela, recebêssemos o Batismo em nome da 
Trindade, que a vós nos consagra. Abençoai 
esta água, que ela nos proteja neste dia 
a vós consagrado e nos renovai, no mais 
profundo de cada um de nós, a fonte viva 
de vossa graça, para que, livres de todos 
os males, possamos caminhar sempre 
em vossas estradas e praticar aquilo que 
é agradável aos vossos olhos. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é 
Deus convosco na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

Asperge-se as pessoas da Comunidade, 
enquanto se canta.

7. GLÓRIA: 206 (CD 3) / 200 (CD 12)

Dir.: Glorifiquemos ao Senhor, cantando.

8. ORAÇÃO

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

9. PRIMEIRA LEITURA: At 14,21b-27

10. SALMO RESPONSORIAL: 144(145)

Bendirei o vosso nome, ó meu Deus,
meu Senhor e meu Rei para sempre!

Misericórdia e piedade é o Senhor,
ele é amor, é paciência, é compaixão.
O Senhor é muito bom para com todos,
sua ternura abraça toda criatura.

Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem,
e os vossos santos com louvores vos 
bendigam!
Narrem a glória e o esplendor do vosso reino
e saibam proclamar vosso poder!

Para espalhar vossos prodígios entre os 
homens
e o fulgor de vosso reino esplendoroso.
O vosso reino é um reino para sempre,
vosso poder, de geração em geração.

11. SEGUNDA LEITURA: Ap 21,1-5a

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Eu vos dou novo preceito: 
que uns aos outros vos ameis, 
como eu vos tenho amado.

13. EVANGELHO: Jo 13,31-33a.34-35

14. PARTILHA DA PALAVRA

15. PROFISSÃO DE FÉ

Dir.: Professemos a nossa fé.

16. PRECES DA COMUNIDADE

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

Senhor, atendei o nosso clamor

1. Senhor, suscitai em Vossa Igreja o cla-
mor para que os fiéis a vejam como uma 
família, com espírito de fraternidade e 
amor, em busca de um mundo melhor, 
nós vos pedimos;

2. Senhor, despertai nas famílias o sentido 
da partilha, deixando de lado o egoísmo, 
entre si e para com os demais na escola, 
na comunidade e em todos os ambientes 
de que fazem parte, nós vos pedimos;

3. Senhor, que os Vossos filhos se vejam 
como irmãos e sejam presentes em seus 
momentos de doença e sofrimento, sendo 
um alento uns para os outros, nós vos 
pedimos;

4. Senhor, que o Vosso amor seja maior 
que a ganância e o poder, e dissipe as 
guerras e o mal que subsiste na humani-
dade, nós vos pedimos.

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

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

RITO DA COMUNHÃO

18. PAI-NOSSO

Dir.: Elevemos ao Pai a oração que o Vosso 
Filho nos ensinou. Pai nosso...

19. SAUDAÇÃO DA PAZ: 783 (CD 5) / 
790 (CD 12)

(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 
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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).

20. COMUNHÃO: 605 (CD 22) / 606 (CD 1)

21. RITO DE LOUVOR: 828 (CD 18) / 842

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

22. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, sois todo bon-
dade 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.

23. NOTÍCIAS E AVISOS

24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Senhor vos abençoe e vos guarde! 
Amém. 

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

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

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

Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe! 
Graças a Deus! 

25. CANTO DE ENVIO: 679 (CD 22) / 
680 (CD 1)

DEUS NOS ENVIA
ORIENTAÇÕES

w O espaço celebrativo deve reme-
ter à alegria do Tempo Pascal: as 
flores, o círio pascal e a fonte ba-
tismal devidamente ornamentados.

w O círio pascal deve estar sempre 
presente, junto à mesa da Palavra 
em todas as celebrações do Tempo 
Pascal. É importante que o círio 
seja aceso no início da celebração.

w Pode-se fazer uma recordação 
da vida tornando presentes as 
realidades que hoje precisam ser 
transformadas pela Páscoa do 
Senhor.

w A orientação para este Tempo Pas-
cal é substituir o Ato Penitencial 
pelo rito de aspersão com a água 
da Vigília Pascal, recordando nos-
so Batismo.

26. 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
5.ª-feira: At 15,7-21, Sl 95(96),
 1-2a.2b-3.10 (R/. cf. 3), 

Jo 15,9-11
6.ª-feira: At 15,22-31, Sl 56, 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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O  tema  fundamental  da  liturgia  
deste  domingo  é  o  do  amor:  o  que  
identifica  os seguidores de Jesus é a 
capacidade de amar até ao dom total 
da vida.

No Evangelho, Jesus despede-
-se dos seus discípulos e deixa-lhes 
em testamento o “mandamento novo”: 
“amai-vos uns aos outros, como Eu vos 
amei”. É nessa entrega radical da vida 
que se cumpre a vocação cristã e que 
se dá testemunho no mundo do amor 
materno e paterno de Deus.

Na  primeira  leitura  apresenta-se  
a vida  dessas  comunidades  cristãs  
chamadas  a viver no amor. No meio 
das vicissitudes e das crises, são co-
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munidades fraternas, onde os irmãos 
se ajudam, se fortalecem uns aos ou-
tros nas dificuldades, se amam e dão 
testemunho do amor de Deus. É esse 
projeto que motiva Paulo e Barnabé e é 
essa proposta  que eles levam, com a 
generosidade  de quem ama, aos confins  
da Ásia Menor.

A segunda leitura apresenta-nos 
a meta final para onde caminhamos: o 
novo céu e a nova terra, a realização da 
utopia, o rosto final dessa comunidade 
de chamados a viver no amor.

https://www.dehonianos.org/portal/05o-
domingo-do-tempo-pascal-ano-c0/
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