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Reunidos no amor de Cristo, a todos 
damos as boas vindas para esta litur-
gia.  Celebrando as alegrias da Ressur-
reição do Senhor, contemplamos, em 
Jesus, o caminho de comunhão com 
o Pai. Nossa fé em Cristo nos revela a 
verdade de Deus. Em cada Eucaristia, 
o Ressuscitado nos insere nessa co-
munhão de vida com o Pai, a fim de 
que um dia partilhemos da plenitude 
da Vida Divina que Ele prepara para 
nós. Cultivando essa esperança cristã, 
celebremos a nossa fé, que nos conce-
de participar do plano de Deus.

Procissão de Entrada (Fx. 79 – CD 2)
Cristo venceu, aleluia! Ressusci-
tou, aleluia! O Pai lhe deu glória e 
poder, eis nosso canto, aleluia!
1. Este é o dia em que o amor venceu; 
brilhante luz iluminou as trevas, nós 
fomos salvos para sempre!
2. Suave aurora veio anunciando, que 
nova era foi inaugurada, nós fomos 
salvos para sempre!
3. No coração de todos nós renasce 
a esperança de um novo tempo, nós 
fomos salvos para sempre!

Saudação 
Pres.: Em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo.
Ass.: Amém.
Pres.: O Senhor, que encaminha os nos-
sos corações para o amor de Deus e a 
constância de Cristo, esteja convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

Ato Penitencial (Fx. 80 – CD 2) 
Pres.: Em Jesus Cristo, o Justo, que 
intercede por nós e nos reconcilia 
com o Pai, abramos o nosso espírito 
ao arrependimento para sermos me-
nos indignos de aproximar-nos da 
mesa do Senhor. (Silêncio)
1. Confesso a Deus Pai todo-pode-
roso e a vós, irmãos, confesso que 
pequei por pensamentos, palavras, 
atos e omissões, por minha culpa, tão 
grande culpa.  
Piedade, Senhor, piedade, Senhor, 
piedade de mim!  
2. E peço à Virgem Maria, aos santos 
e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que 
rogueis a Deus, que é Pai podero-
so, para perdoar a minha culpa, tão 
grande culpa. 
Pres.: Deus todo-poderoso tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna. 
Ass.: Amém.
Pres.: Senhor, tende piedade de nós. 
Ass.: Senhor, tende piedade de nós.
Pres.: Cristo, tende piedade de nós.
Ass.: Cristo, tende piedade de nós.
Pres.: Senhor, tende piedade de nós.
Ass.: Senhor, tende piedade de nós.

Hino de Louvor (Fx. 82– CD 2)
Glória, glória, glória, aleluia! Gló-
ria, glória, glória, aleluia! Glória, 
glória, glória a Deus nos altos céus, 
paz na terra a todos nós!
1. Deus e Pai, nós vos louvamos, ado-
ramos, bendizemos; damos glória ao 
vosso nome, vossos dons agradece-
mos! 
2. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigê-

nito do Pai; vós, de Deus, Cordeiro 
Santo, nossas culpas perdoai!
3. Vós, que estais junto do Pai, como 
nosso Intercessor, acolhei nossos pe-
didos, atendei nosso clamor!
4. Vós somente sois o Santo, o Altíssi-
mo, o Senhor, com o Espírito Divino, 
de Deus Pai no esplendor!

Oração do Dia
Ó Deus, Pai de bondade, que nos 
redimistes e adotastes como filhos 
e filhas, concedei aos que creem no 
Cristo a liberdade verdadeira e a he-
rança eterna. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Es-
pírito Santo.
Ass.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

Refrão Meditativo (Fx. 84– CD 2)
O Sol nasceu, é novo dia! Bendito 
seja Deus, quanta alegria!

1ª Leitura  (At 6,1-7)
Dos Atos dos Apóstolos
1Naqueles dias, o número dos discí-
pulos tinha aumentado, e os fiéis de 
origem grega começaram a queixar-
-se dos fiéis de origem hebraica. Os de 
origem grega diziam que suas viúvas 
eram deixadas de lado no atendimen-
to diário. 2Então os Doze Apóstolos 
reuniram a multidão dos discípulos 
e disseram: “Não está certo que nós 
deixemos a pregação da Palavra de 
Deus para servir às mesas. 3Irmãos, é 
melhor que escolhais entre vós sete 
homens de boa fama, repletos do 
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Espírito e de sabedoria, e nós os en-
carregaremos dessa tarefa. 4Desse 
modo nós poderemos dedicar-nos 
inteiramente à oração e ao serviço da 
Palavra”. 5A proposta agradou a toda a 
multidão. Então escolheram Estêvão, 
homem cheio de fé e do Espírito San-
to; e também Filipe, Prócoro, Nicanor, 
Timon, Pármenas e Nicolau de Antio-
quia, um grego que seguia a religião 
dos judeus. 6Eles foram apresentados 
aos apóstolos, que oraram e impuse-
ram as mãos sobre eles. 7Entretanto, 
a Palavra do Senhor se espalhava. O 
número dos discípulos crescia muito 
em Jerusalém, e grande multidão de 
sacerdotes judeus aceitava a fé. Pala-
vra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.

Salmo Responsorial 32(33) 
(Fx. 90– CD 2)
Sobre nós venha, Senhor, a vossa 
graça, da mesma forma que em 
vós nós esperamos!
1. Ó justos, alegrai-vos no Senhor! * 
Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai 
graças ao Senhor ao som da harpa, * 
na lira de dez cordas celebrai-o!
2. Pois reta é a palavra do Senhor, * 
e tudo o que ele faz merece fé. Deus 
ama o direito e a justiça, * transborda 
em toda a terra a sua graça.
3. O Senhor pousa o olhar sobre os 
que o temem, * e que confiam espe-
rando em seu amor, para da morte 
libertar as suas vidas * e alimentá-los 
quando é tempo de penúria.
 
2ª Leitura (1Pd 2,4-9)
Da Primeira Carta de São Pedro 
Caríssimos: 4Aproximai-vos do Se-
nhor, pedra viva, rejeitada pelos ho-
mens, mas escolhida e honrosa aos 
olhos de Deus. 5Do mesmo modo, 
também vós, como pedras vivas, 
formai um edifício espiritual, um sa-
cerdócio santo, a fim de oferecerdes 
sacrifícios espirituais, agradáveis a 
Deus, por Jesus Cristo. 6Com efeito, 
nas Escrituras se lê: “Eis que ponho 
em Sião uma pedra angular, escolhi-
da e magnífica; quem nela confiar, 
não será confundido”. 7A vós, portan-
to, que tendes fé, cabe a honra. Mas 

para os que não creem, “a pedra que 
os construtores rejeitaram tornou-se 
a pedra angular, 8pedra de tropeço e 
rocha que faz cair”. Nela tropeçam os 
que não acolhem a Palavra; esse é o 
destino deles. 9Mas vós sois a raça es-
colhida, o sacerdócio do Reino, a na-
ção santa, o povo que ele conquistou 
para proclamar as obras admiráveis 
daquele que vos chamou das trevas 
para a sua luz maravilhosa. Palavra 
do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.

Aclamação ao Evangelho 
(Fx. 93– CD 2)
Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. 
Ninguém chega ao Pai senão por mim.
 
Evangelho (Jo 14,1-12)
— O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.
— Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo João.
Ass.: Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus a 
seus discípulos: 1“Não se pertur-
be o vosso coração. Tendes fé em 
Deus, tendes fé em mim também. 
2Na casa de meu Pai há muitas 
moradas. Se assim não fosse, eu 
vos teria dito. Vou preparar um 
lugar para vós, 3e quando eu tiver 
ido preparar-vos um lugar, volta-
rei e vos levarei comigo, a fim de 
que onde eu estiver estejais tam-
bém vós. 4E para onde eu vou, 
vós conheceis o caminho”. 5Tomé 
disse a Jesus: “Senhor, nós não 
sabemos para onde vais. Como 
podemos conhecer o caminho?” 
Jesus respondeu: “Eu sou o Cami-
nho, a Verdade e a Vida. Ninguém 
vai ao Pai senão por mim. 7Se vós 
me conhecêsseis, conheceríeis 
também o meu Pai. E desde ago-
ra o conheceis e o vistes”.  8Disse 
Felipe: “Senhor, mostra-nos o 
Pai, isso nos basta!” 9Jesus res-
pondeu: “Há tanto tempo estou 
convosco, e não me conheces, 
Felipe? Quem me viu, viu o Pai.

Como é que tu dizes: ‘Mostra-nos o 
Pai’? 10Não acreditas que eu estou 
no Pai e o Pai está em mim? As pa-
lavras que eu vos digo, não as digo 
por mim mesmo, mas é o Pai, que, 
permanecendo em mim, realiza 
as suas obras. 11Acreditai-me: eu 
estou no Pai e o Pai está em mim. 
Acreditai, ao menos, por causa des-
tas mesmas obras. 12Em verdade, 
em verdade vos digo: quem acre-
dita em mim fará as obras que eu 
faço, e fará ainda maiores do que 
estas. Pois eu vou para o Pai”. 

— Palavra da Salvação.
Ass.: Glória a vós, Senhor.

Profissão de Fé 
Creio em Deus Pai todo-poderoso, cria-
dor do céu e da terra. E em Jesus Cris-
to, seu único Filho, nosso Senhor, que 
foi concebido pelo poder do Espírito 
Santo; nasceu da virgem Maria; pade-
ceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, 
morto e sepultado. Desceu à mansão 
dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia, 
subiu aos céus; está sentado à direita 
de Deus Pai todo-poderoso, donde 
há de vir a julgar os vivos e os mortos. 
Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja 
católica; na comunhão dos santos; na 
remissão dos pecados; na ressurreição 
da carne; na vida eterna. Amém.

Preces
Pres.: Irmãs e irmãos, ao Pai de Bon-
dade, que em Jesus, concede-nos 
participar de sua vida, confiemos as 
nossas orações. 
Ass.: Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. 
1. Ó Pai, olhai pela vossa Igreja. Que 
em sua missão, ela conduza o vosso 
povo à comunhão com Cristo. 
2. Ó Pai, iluminai os nossos governan-
tes. Que suas decisões, pautadas pela 
verdade, favoreçam sempre mais 
condições dignas de vida a todos.
3. Ó Pai, abençoai a nossa comunida-
de. Que ela seja, para os fiéis, um espa-
ço privilegiado de encontro convosco. 
4. Ó Pai, amparai os nossos irmãos 
enfermos. Que eles sejam fortaleci-
dos com os dons da vossa graça. 
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 (Outras intenções da comunidade)
Pres.: Ó Pai de Bondade, escutai com 
benevolência, as orações que vos 
confiamos nesta Eucaristia, em nome 
do vosso Filho Jesus, que é o cami-
nho, a verdade e a vida, e que con-
vosco vive e reina para sempre.
Ass.: Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Procissão das Ofertas (Fx. 96– CD 2)
Pão e vinho, Pai, poremos nesta 
mesa uma vez mais. É um pouco 
do que temos pelo muito que nos 
dais.
1. Vós nos dais Jesus, o Cristo, mas o 
Cristo o que nos faz? Vem morrer cru-
cificado, para vir ressuscitado e nos 
dar a sua paz.
2. Vós nos dais o vosso Filho, para ser o 
nosso irmão. E para termos, de verda-
de, só amor, fraternidade, Ele deu-nos o 
perdão.
3. Vosso Filho, Pai, nos destes para 
nosso redentor. Pra livrar-nos do 
egoísmo, Ele sopra – é simbolismo, e 
nos dá o santo amor.
4. Vosso Filho, Pai, fizestes ser, do 
mundo, a salvação. Mas Jesus, que 
nos quer tanto, pelo Espírito que é 
Santo, nos confiou sua missão.

Pres.: Orai, irmãos e irmãs, para que o 
sacrifício da Igreja, nesta pausa restau-
radora na caminhada rumo ao céu, seja 
aceito por Deus Pai todo-poderoso.
Ass.: Receba o Senhor por tuas mãos 
este sacrifício, para glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda a 
santa Igreja.

Oração sobre as Oferendas
Ó Deus, que, pelo sublime diálogo 
deste sacrifício, nos fazeis participar 
de vossa única e suprema divinda-
de, concedei que, conhecendo vossa 
verdade, lhe sejamos fiéis por toda a 
vida. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém.

Oração Eucarística III
Prefácio da Páscoa II, p. 422
Santo (Fx. 97 – CD 2)
Pres.: O Senhor esteja convosco.

Ass.: Ele está no meio de nós.
Pres.: Corações ao alto.
Ass.: O nosso coração está em Deus. 
Pres.: Demos graças ao Senhor, nos-
so Deus.
Ass.: É nosso dever e nossa salvação.
Pres.: Na verdade, é justo e necessá-
rio, é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
mas sobretudo neste tempo solene 
em que Cristo, nossa Páscoa, foi imo-
lado. Por ele, os filhos da luz nascem 
para a vida eterna; e as portas do 
Reino dos céus se abrem para os fiéis 
redimidos. Nossa morte foi redimida 
pela sua e na sua ressurreição ressur-
giu a vida para todos. Transbordando 
de alegria pascal, nós nos unimos aos 
anjos e a todos os santos, para cele-
brar vossa glória,  cantando(dizendo) 
a uma só voz:   
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus 
do universo! O céu e a terra procla-
mam a vossa glória.  Hosana nas al-
turas! Bendito o que vem em nome 
do Senhor! Hosana nas alturas! 
CP Na verdade, vós sois santo, ó Deus 
do universo, e tudo o que criastes 
proclama o vosso louvor, porque, 
por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso, e pela força do Espírito Santo, 
dais vida e santidade a todas as coi-
sas e não cessais de reunir o vosso 
povo, para que vos ofereça em toda 
parte, do nascer ao pôr-do-sol, um 
sacrifício perfeito.
Ass.: Santificai e reuni o vosso 
povo!
CC Por isso, nós vos suPlicamos: santificai 
Pelo esPírito santo as oferendas que vos 
aPresentamos Para serem consagradas, a 
fim de que se tornem o corPo e † o sangue 
de Jesus cristo, vosso filho e senhor nos-
so, que nos mandou celebrar este mistério.
Ass.: Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

Na noite em que ia ser entregue, 
ele tomou o pão, deu graças, e o 
partiu e deu a seus discípulos, di-
zendo:
tomai, todos, e comei: isto é o meu 
corPo, que será entregue Por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia,

 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e o deu a 
seus discípulos, dizendo:
tomai, todos, e bebei: este é o cálice do 
meu sangue, o sangue da nova e eterna 
aliança, que será derramado Por vós e 
Por todos Para remissão dos Pecados. 
fazei isto em memória de mim.

Eis o mistério da fé!
Ass.: Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus! 
CC Celebrando agora, ó Pai, a memó-
ria do vosso Filho, da sua paixão que 
nos salva, da sua gloriosa ressurreição 
e da sua ascensão ao céu, e enquanto 
esperamos a sua nova vinda, nós vos 
oferecemos em ação de graças este 
sacrifício de vida e santidade.
Ass.: Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!
Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício 
que nos reconcilia convosco e conce-
dei que, alimentando-nos com o corPo e o 
sangue do vosso filho, seJamos rePletos 
do esPírito santo e nos tornemos em cristo 
um só corPo e um só esPírito.
Ass.: Fazei de nós um só corpo e 
um só espírito!
1C Que ele faça de nós uma oferen-
da perfeita para alcançarmos a vida 
eterna com os vossos santos: a Vir-
gem Maria, Mãe de Deus, São José, 
seu esposo, os vossos Apóstolos e 
Mártires e todos os santos, que não 
cessam de interceder por nós na vos-
sa presença.
Ass.: Fazei de nós uma perfeita 
oferenda!
2C E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, 
que este sacrifício da nossa reconci-
liação estenda a paz e a salvação ao 
mundo inteiro. Confirmai na fé e na 
caridade a vossa Igreja, enquanto 
caminha neste mundo: o vosso ser-
vo o papa Francisco, o nosso bispo 
Miguel, com os bispos do mundo in-
teiro, o clero e todo o povo que con-
quistastes.
Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!
Atendei às preces da vossa família, 
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que está aqui, na vossa presença. 
Reuni em vós, Pai de misericórdia, to-
dos os vossos fi lhos e fi lhas dispersos 
pelo mundo inteiro.
Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
fi lhos!
3C Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs que 
partiram desta vida e todos os que 
morreram na vossa amizade. Unidos 
a eles, esperamos também nós sa-
ciar-nos eternamente da vossa glória, 
por Cristo, Senhor nosso.
Ass.: A todos saciai com vossa 
glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça.
CP/CC Por Cristo, com Cristo, em Cris-
to, a vós, Deus Pai todo-poderoso, 
na unidade do Espírito Santo, toda 
a honra e toda a glória, agora e para 
sempre.
Ass.: Amém.

RITO DA COMUNHÃO

Fração do Pão (Fx. 100– CD 2)
Pres.: Guiados pelo Espírito de Jesus 
e iluminados pela sabedoria do Evan-
gelho, ousamos dizer:  Pai nosso... 
Pres.: Livrai-nos de todos os males, ó 
Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajuda-
dos pela vossa misericórdia, sejamos 
sempre livres do pecado e protegidos 
de todos os perigos, enquanto, viven-
do a esperança, aguardamos a vinda 
do Cristo Salvador.
Ass.: Vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre!
Pres.: Senhor Jesus Cristo, dissestes 
aos vossos Apóstolos: Eu vos deixo 

a paz, eu vos dou a minha paz. Não 
olheis os nossos pecados, mas a fé 
que anima vossa Igreja; dai-lhe, se-
gundo o vosso desejo, a paz e a uni-
dade. Vós, que sois Deus, com o Pai e 
o Espírito Santo.
Ass.: Amém.
Pres.: A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu.
Pres.: No Espírito de Cristo ressusci-
tado, saudai-vos com um sinal de paz.
Ass.: Cordeiro de Deus...
Pres.: Eu sou a luz do mundo; quem 
me segue não andará nas trevas, mas 
terá a luz da vida.  Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo.
Pres./Ass.: Senhor, eu não sou dig-
no (a) de que entreis em minha mo-
rada, mas dizei uma palavra e serei 
salvo (a).

Procissão da Comunhão 
(Fx. 102– CD 2)
1. Antes da morte e ressurreição de 
Jesus, ele, na Ceia, quis se entregar: 
deu-se em comida e bebida pra nos 
salvar.
E quando amanhecer o dia eterno, 
a plena visão, ressurgiremos por 
crer nesta Vida escondida no Pão.
2. Para lembrarmos a morte, a cruz do 
Senhor, nós repetimos, como ele fez: 
gestos, palavras, até que volte outra 
vez.
3. Este banquete alimenta o amor dos 
irmãos e nos prepara a glória do céu. 
Ele é a força na caminhada pra Deus.
4. Eis o Pão vivo mandado a nós por 
Deus Pai! Quem o recebe, não morre-
rá; no último dia vai ressurgir, viverá.

5. Cristo está vivo, ressuscitou para 
nós! Esta verdade vai anunciar a toda 
a terra, com alegria, a cantar.

(Silêncio Sagrado)

Oração depois da Comunhão
Ó Deus de bondade, permanecei jun-
to ao vosso povo e fazei passar da 
antiga à nova vida aqueles a quem 
concedestes a comunhão nos vossos 
mistérios. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém.

RITOS FINAIS

Bênção Final
Pres.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.
Pres.: Deus, que pela ressurreição do 
seu Filho único vos deu a graça da 
redenção e vos adotou como fi lhos 
e fi lhas, vos conceda a alegria de sua 
bênção. 
Ass.: Amém.
Pres.: Aquele que, por sua morte, vos 
deu a eterna liberdade, vos conceda, 
por sua graça, a herança eterna. 
Ass.: Amém.
Pres.: E, vivendo agora retamente, 
possais no céu unir-vos a Deus, para 
o qual, pela fé, já ressuscitastes no 
batismo.  
Ass.: Amém.
Pres.: Abençoe-vos Deus todo-pode-
roso, Pai e Filho † e Espírito Santo. 
Ass.: Amém.
Pres.: Levai a todos a alegria do Se-
nhor ressuscitado; ide em paz e o Se-
nhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus.
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3º Ano vocAcionAL do BrAsiL
Rezemos pelas vocações:

O Maria, mulher de fé, ensina-nos a acreditar na pro-
messa do Senhor e a ir ao encontro de nossos irmãos  
e irmãs para servi-los. Te confi amos de modo espe-
cial todas as famílias para que sejam lugares de en-
contro, dialogo e despertar vocacional. 
Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a 
messe é grande e os operários são  poucos.

rito dE coMunHÃo

ritos FinAis


