
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Sejamos todos bem vindos à casa 
do Pai, que nos acolhe para juntos cele-
brarmos sua Palavra, que é vida e verdade.

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Na liturgia de hoje somos convi-
dados a ouvir, aprender e amar a Palavra 
que procede direto do Pai, pela voz de seu 
Filho. Animados pela Páscoa do Senhor, 
que cumpriu as promessas feitas, iniciemos 
nosso encontro cantando.

3. CANTO DE ABERTURA: 148 / 149

4. SAUDAÇÃO INICIAL

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

Dir.: A graça do Pai, o amor do Filho e 
a comunhão do Espírito Santo estejam 
conosco!

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

5. RITO DE BÊNÇÃO DA ÁGUA E ASPER-
SÃO: 767 (CD 7) / 769

Dir.: Irmãos e irmãs, invoquemos o Senhor 
nosso Deus para que se digne abençoar 
esta água, que vai ser aspergida sobre nós, 
recordando o nosso Batismo. Que Ele se 
digne renovar-nos, para que permaneça-
mos fiéis ao Espírito que recebemos.

(Com a mão estendida – pode-se pedir para 
que toda a comunidade assim o faça, reza:)

Dir.: Deus de bondade e compaixão, vós nos 
destes a irmã água, fonte de toda a vida, 
e quisestes que, por ela, recebêssemos o 
Batismo que nos consagra a vós. Aben-
çoai esta água, que ela nos proteja neste 
dia a vós consagrado, e renovai, no mais 
profundo de cada um de nós, a fonte viva 
da 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 Cristo, 
nosso Senhor. Amém!

(A pessoa que preside a celebração asperge 
a comunidade)

6. GLÓRIA: 204 (CD 3), 209 (CD 23)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Deus da vida, dá-nos a 
graça de vivermos profundamente estes 
dias de alegria em que festejamos a 
ressurreição de Cristo, para que a nossa 
vida corresponda sempre mais àquilo 
que na fé celebramos. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

8. PRIMEIRA LEITURA: At 15,1-2.22-29

4
Nº 2800   –   ANO C   –   BRANCA

6.º DOMINGO DA PÁSCOA – 22/5/2022

DEUS NOS FALA

CAMINHADA_4_MAIO.indd   1 13/04/2022   11:53:02



02

DEUS FAZ COMUNHÃO

9. SALMO RESPONSORIAL: 66(67)

Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, 
que todas as nações vos glorifiquem!

Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, 
e sua face resplandeça sobre nós! 
Que na terra se conheça o seu caminho 
e a sua salvação por entre os povos!

Exulte de alegria a terra inteira, 
pois julgais o universo com justiça; 
os povos governais com retidão, 
e guiais, em toda a terra, as nações.

Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, 
que todas as nações vos glorifiquem! 
Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe, 
e o respeitem os confins de toda a terra!

10. SEGUNDA LEITURA: Ap 21, 10-14.22-23

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

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

12. EVANGELHO: Jo 14, 23-29

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Como comunidade, elevemos a Deus 
nossas preces, para que as atenda con-
forme nossas necessidades. 

Senhor, ouvi-nos e atendei-nos.

– Para que a Santa Igreja permaneça fiel 
à Santa Doutrina e ao Evangelho, nós vos 
pedimos;

– Para que as autoridades encontrem so-
luções fraternas para garantir a paz e a 
concórdia, nós vos pedimos;

– Para que a vida em comunidade seja for-
talecida experimentando sempre a Páscoa 
do Senhor, nós vos pedimos;

– Para que os enfermos sejam revestidos 
da confiança, nós vos pedimos.

Dir.: Deus Pai todo-poderoso, nos apresen-
tamos nossas súplicas, pelos merecimen-
tos do Vosso Filho Jesus Cristo. Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 435 (CD 1) / 
436 (CD 25)

Dir.: As primeiras comunidades partilha-
vam todo o necessário para o corpo, mas 
também para a alma. Buscavam entender 
os desígnios de Deus, observando aquilo 
que Jesus havia deixado. Hoje, a missão 
de compartilhar é nossa. Com gratidão 
ofertemos nossos dons. Cantemos.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Jesus nos ensina a chamar a Deus 
de Pai e nos oferece a paz. Com confiança 
rezemos Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 780 (CD 26), 
785 (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 
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: 607 (CD 22) / 608

20. RITO DE LOUVOR: 837 (CD 18), 838
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(O dirigente motiva a comunidade a expres-
sar os seus louvores e, depois, canta-se 
um salmo ou canto bíblico.)

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus da terna com-
paixão, nesta celebração manifestastes 
o vosso carinho por nós. Acompanhai-
nos em nossa lida de cada dia para que 
possamos praticar sempre os mandamen-
tos de Jesus e ser sempre guiados pelo 
Espírito da verdade. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

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 bênção.

TODOS: Amém.

Dir.: Aquele que, por sua morte, nos deu 
a 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.

TODOS: Amém.

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Providenciar o recipiente com a 
água que será abençoada e, logo 
após, aspergida sobre a comuni-
dade reunida;

w Caso a assembleia seja grande, 
solicitar ajuda de mais alguém para 
a aspersão.

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

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 681 (CD 22) / 682

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, 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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Na liturgia deste domingo sobressai 
a promessa de Jesus de acompanhar de 
forma permanente a caminhada da sua 
comunidade em marcha pela história: 
não estamos sozinhos; Jesus ressus-
citado vai sempre ao nosso lado.

No Evangelho, Jesus diz aos discí-
pulos como se deve manter em comu-
nhão com Ele e reafirma a sua presença 
e a sua assistência através do “paráclito” 
– o Espírito Santo.

A primeira leitura apresenta-nos a 
Igreja de Jesus a confrontar-se com os 
desafios dos novos tempos. Animados 
pelo Espírito, os crentes aprendem a 
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discernir o essencial do acessório e atu-
alizam a proposta central do Evangelho, 
de forma que a mensagem libertadora 
de Jesus possa ser acolhida por todos 
os povos.

Na segunda leitura, apresenta-se 
mais uma vez a meta final da caminhada 
da Igreja: a “Jerusalém messiânica”, 
essa cidade nova da comunhão com 
Deus, da vida plena, da felicidade total.

https://www.dehonianos.org/portal/06o-
domingo-do-tempo-pascal-ano-c/ 
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