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de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.
Ass: Amém.

4. HINO DE LOUVOR

5º Domingo da Páscoa
"Amai-vos uns aos outros!"

I

Glória a Deus nas alturas, e paz na terra
aos homens por Ele amados. / Senhor
Deus, Rei dos céus, Deus Pai todopoderoso. / Nós vos louvamos, nós
vos bendizemos, / nós vos adoramos,
nós vos glorificamos, / nós vos damos
graças por vossa imensa glória. / Senhor
Jesus Cristo, Filho Unigênito,/ Senhor
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus
Pai. / Vós que tirais o pecado do
mundo, tende piedade de nós. / Vós
que tirais o pecado do mundo, acolhei a
nossa súplica. / Vós que estais à direita
do Pai, tende piedade de nós./ Só vós
sois o Santo, só vós, o Senhor, / só vós o
Altíssimo, Jesus Cristo, / com o Espírito
Santo, na glória de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO

P. OREMOS (silêncio): Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
como filhos e filhas, concedei aos que
Santo.
creem no Cristo a liberdade verdadeira e
Ass: Amém.
a herança eterna. P.N.S.J.C. Ass: Amém.
P. O Deus, que nos ama e que é nossa
Pai, vos acolha como filhos e filhas muito
amados, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu
scutar a Palavra e compreendêno amor de Cristo.
-la para viver é o caminho que nos
apróxima de Deus e nos torna felizes e
3. ATO PENITENCIAL
livres verdadeiramente.
P. Ó Pai, vosso Filho ressuscitado nos ensinou o amor como caminho da vida e da 6. PRIMEIRA LEITURA
eternidade. Nós pecamos, porque disse(At 14, 21b-27)
mos não a Ele e vivemos no egoísmo, na
1. ENTRADA
Leitura dos Atos dos Apóstolos:
1. Por sua morte, a morte viu o fim, do autossuficiência, na indiferença. PerdoaiNaqueles dias, Paulo e Barnabé voltasangue derramado a vida renasceu. Seu -nos, Senhor. (silêncio)
ram para as cidades de Listra, Icônio e Anpé ferido nova estrada abriu e neste hotioquia. Encorajando os discípulos, eles
P. Senhor, nossa paz, tende piedade de
mem o homem enfim se descobriu.
os exortavam a permanecerem firmes na
nós.
fé, dizendo-lhes: “É preciso que passemos
Meu coração me diz: "O amor me amou Ass: Senhor, tende piedade de nós.
por muitos sofrimentos para entrar no
e se entregou por mim" . Jesus ressusReino de Deus”.
citou! Passou a escuridão, o sol nas- P. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de
Os apóstolos designaram presbíteros
ceu, a vida triunfou. Jesus ressuscitou. nós.
para
cada comunidade. Com orações e
Ass: Cristo, tende piedade de nós.
2. Jesus me amou e se entregou por
jejuns, eles os confiavam ao Senhor, em
mim, os homens todos podem o mesmo P. Senhor, nossa vida, tende piedade de quem haviam acreditado.
repetir. Não temeremos mais a morte e nós.
Em seguida, atravessando a Pisídia, chea dor, o coração humano em Cristo des- Ass: Senhor, tende piedade de nós.
garam à Panfília. Anunciaram a palavra
cansou.
P. Deus todo-poderoso tenha compaixão em Perge, e depois desceram para Atá-

rmãos e irmãs, devemos viver com radicalidade o mandamento do amor, pois
esse é o centro do ensinamento de Jesus.
D'Ele decorre toda generosidade na fraternidade, na solidariedade, no fortalecimento da união e da misericórdia em nossas
comunidades e na Igreja inteira. O amor
é o caminho da vida e da verdadeira libertação. É o amor que nos identifica como
cristãos. Ele nos acolhe, serve-nos, respeita-nos, promove-nos, doa-se e nós inteiramente. O amor vem de Deus, sempre.

Ritos
Iniciais

2. SAUDAÇÃO

Liturgia da
Palavra

E

Cuidemos uns dos outros!

lia. Dali embarcaram para Antioquia, de
onde tinham saído, entregues à graça de
Deus, para o trabalho que haviam realizado.
Chegando ali, reuniram a comunidade.
Contaram-lhe tudo o que Deus fizera por
meio deles e como havia aberto a porta
da fé para os pagãos.
- Palavra do Senhor.
Ass: Graças a Deus.

outros vos ameis, como Eu vos tenho
amado.

7. SALMO RESPONSORIAL
(Sl 144)

Depois que Judas saiu do cenáculo,
disse Jesus: “Agora foi glorificado o Filho
do Homem, e Deus foi glorificado n'Ele.
Se Deus foi glorificado n'Ele, também
Deus O glorificará em si mesmo, e O
glorificará logo.
Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como
Eu vos amei, assim também vós deveis
amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros”.
– Palavra da Salvação.
Ass: Glória a Vós, Senhor.

Ass: 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.

8. SEGUNDA LEITURA
(Ap 21, 1-5a)

Leitura do Livro do Apocalipse de São
João:
Eu, João, vi um novo céu e uma nova
terra. Pois o primeiro céu e a primeira
terra passaram, e o mar já não existe. Vi a
cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, vestida qual
esposa enfeitada para o seu marido.
Então, ouvi uma voz forte que saía do
trono e dizia: “Esta é a morada de Deus
entre os homens. Deus vai morar no meio
deles. Eles serão o seu povo, e o próprio
Deus estará com eles. Deus enxugará
toda lágrima dos seus olhos. A morte não
existirá mais, e não haverá mais luto, nem
choro, nem dor, porque passou o que havia antes”.
Aquele que está sentado no trono disse:
“Eis que faço novas todas as coisas”. Depois, Ele me disse: “Escreve, porque estas
palavras são dignas de fé e verdadeiras”.
- Palavra do Senhor.
- Palavra do Senhor.
Ass: Graças a Deus.

10. EVANGELHO
(Jo 13, 31-33a.34-35)
P. O Senhor esteja convosco.
Ass: Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo † João.
Ass: Glória a Vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso /
criador do céu e da terra, / e em Jesus
Cristo seu único Filho, nosso Senhor, /
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; /nasceu da Virgem Maria;/
padeceu 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.

12. ORAÇÃO DOS FIÉIS

P. A Vós, Deus de misericórdia, elevamos
o coração em prece e humildemente vos
pedimos confiantes:
Ass: Pai de misericórdia, atendei-nos!
1. FAZEI de vossa Igreja um sinal vivo e
transparente de vosso Reino, e fiel defensora da vida, nós vos pedimos:
2. OLHAI com bondade para nossas comunidades cristãs e que elas sejam fiéis testemunhas de vosso amor, nós vos pedimos:

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)

3. INSPIRAI as pastorais e os movimentos
no compromisso da caridade, da justiça e
na prática da ética e da paz, nós vos pedimos:

Eu vos dou novo preceito: que uns aos

4. GUARDAI, em vosso amor e bondade,

os jovens, as crianças, nossas famílias, os
idosos e os fragilizados no mundo, nós
vos pedimos:
P. Senhor Deus, guiai nossa vida conforme vossos desígnios e dai-nos a graça
de viver o mandamento do amor, que
vosso Filho nos deixou. Vós que sois
nosso Deus, e viveis e renais para sempre. Ass: Amém.

Liturgia
Eucarística
Comentário:

H

oje é o Domingo Solidário, dia em
que nos unimos para estar em comunhão com tantas famílias que procuram a
nossa ajuda. As doações recebidas serão
utilizadas para compor as cestas básicas
distribuídas pelo Ambulatório Nossa Senhora da Glória a mais de 200 familias
carentes todos os meses. Você também
pode adquirir as doações no Mercadinho
da Caridade. Desde já agradecemos a sua
colaboração.

13. CANTO DAS OFERTAS I

1. Bendito sejas, ó Rei da glória, ressuscitado Senhor da Igreja! Aqui trazemos as
nossas ofertas!
Vê com bons olhos nossas humildes
ofertas, tudo que temos, seja pra ti, ó
Senhor!
2. Vidas se encontram no altar de Deus,
gente se doa, dom que se imola. Aqui trazemos as nossas ofertas!
3. Maior motivo de oferenda, pois o Senhor ressuscitou, para que todos tivessem vida.
4. Irmãos da terra, irmãos do céu! Juntos
cantemos glória ao Senhor. Aqui trazemos as nossas ofertas!

14. CANTO DAS OFERTAS II

Vidas que se ofertam neste altar, para novas vidas gerar como o grão de trigo cai e
morre para frutificar. Dons que se consagram neste altar. O Eterno vem o tempo
tocar, sacrifício de amor que sempre se
renovará. Como no altar da cruz, o milagre da vida se fará.
Hoje nossa pobreza se encontra no altar,
com a tua grandeza, Senhor! Nossa vida
perdida no vinho e no pão, eis a nossa
oferta de amor!

15. ORAÇÃO SOBRE AS
OFERENDAS

P. Orai, irmãos e irmãs para que o sacri-

Obrigado, dizimista, por sua ﬁdelidade!

fício da Igreja, nesta pausa restauradora
na caminhada rumo ao céu, seja aceito
por Deus Pai-todo Poderoso.
Ass: Receba o Senhor por tuas mãos
este sacrifício, para glória de seu nome,
para nosso bem e de toda santa Igreja!
P. Ó Deus, que, pelo sublime diálogo
deste sacrifício, nos fazeis participar de
vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo a vossa verdade,
lhe sejamos fiéis por toda a vida. Por
Cristo, nosso Senhor. Ass: Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III

(Prefácio pág. 425 e Missal pág. 482)
P. O Senhor esteja convosco.
Ass: Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
Ass: O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Ass: É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessário, é
nosso dever e salvação dar-vos graças,
sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo,
nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação
de seu corpo, pregado na cruz, levou à
plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu espírito, cumprindo inteiramente vossa santa
vontade, revelando-se, ao mesmo tempo, sacerdote, altar e cordeiro. Por essa
razão, transbordamos de alegria pascal,
e celebramos vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
Ass: Santo, Santo, Santo...
P. 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 coisas e não cessais de reunir
o vosso povo, para que vos ofereça em
toda parte, do nascer ao por-do-sol, um
sacrifício perfeito.
Ass: Santificai e reuni o vosso povo!
P. 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 nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
Ass: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
P. Na noite em que ia ser entregue, Ele
tomou o pão, deu graças, e o partiu e
deu a seus discípulos, dizendo:
“TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS”.

P. 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”.
P. Eis o mistério da fé!
Ass: Anunciamos, Senhor, a vossa
morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
P. Celebrando agora, ó Pai, a memória 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!
P. Olhai com bondade a oferenda da
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que
nos reconcilia convosco e concedei 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!
P. Que Ele faça de nós uma oferenda
perfeita para alcançarmos a vida eterna
com os vossos santos: a Virgem Maria,
Mãe de Deus, São José, seu esposo, os
vossos Apóstolos e Mártires, N. e todos
os santos, que não cessam de interceder
por nós na vossa presença.
Ass: Fazei de nós uma perfeita oferenda!
P. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que
este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa
Igreja, enquanto caminha neste mundo:
o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Gil Antônio, com os Bispos do
mundo inteiro, o clero e todo o povo que
conquistastes.
Ass: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
P. Atendei às preces da vossa família,
que está aqui, na vossa presença. Reuni em Vós, Pai de misericórdia, todos
os vossos filhos e filhas dispersos pelo
mundo inteiro.
Ass: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
P. Acolhei com bondade no vosso rei-

no os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles,
esperamos também nós saciar-nos
eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
Ass: A todos saciai com vossa glória!
P. Por Ele dais ao mundo todo bem e
toda graça. POR CRISTO, com Cristo, em
Cristo, 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
17. CANTO DA COMUNHÃO I

Feliz o homem que ama o Senhor e
segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é
seu alimento.
1. Feliz o que anda na lei do Senhor e
segue o caminho que Deus lhe indicou:
terá recompensa no Reino do Céu, porque muito amou.
2. Feliz quem se alegra em servir o irmão
segundo os preceitos que Deus lhe ensinou: verá maravilhas de Deus, o Senhor,
porque muito amou.
3. Feliz quem confia na força do bem, seguindo os caminhos da paz e o perdão:
será acolhido nos braços do Pai, porque
muito amou.
4. Feliz quem dá graças de bom coração
e estende sua mão ao sem-voz e sem-vez: terá no banquete um lugar para si,
porque muito amou.

18. CANTO DA COMUNHÃO II

1. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa de
minh¹alma com a luz. Os cuidados deste
mundo nunca podem me abalar, pois é
Ele o meu abrigo, n'Ele posso confiar.
Ele vive, Ele vive e presente aqui
está! (bis)
2. Descansa ó minh¹alma, em Jesus vem
repousar. Vitaliza, reanima minhas forças
para lutar. Ele é o vencedor, a vitória quer
me dar. Só me pede crê somente, que
em socorro Ele virá....

19. ORAÇÃO APÓS
A COMUNHÃO

P. OREMOS (silêncio): Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fa-

Dízimo: cuidar da Igreja para que a Igreja cuide de nós.

zei passar da antiga à nova vida aqueles
a quem concedestes a comunhão nos
vossos mistérios. Por Cristo, nosso Senhor. Ass: Amém.

Ritos
Finais
20. BÊNÇÃO FINAL
(Missal pág. 523)
P. O Senhor esteja convosco.
Ass: Ele está no meio de nós.

P. Deus, que pela ressurreição do
seu Filho único, vos deu a graça da
redenção e vos adotou como filhos e
filhas, vos conceda a alegria de sua
bênção.
Ass: Amém.
P. Aquele que, por sua morte, vos deu a
eterna liberdade, vos conceda, por sua
graça, a herança eterna.
Ass: Amém.
P. E, vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o
qual, pela fé, já ressuscitastes no ba-

tismo.
Ass: Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai
e Filho † e Espírito Santo.
Ass: Amém.
P. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado; ide em paz e o Senhor vos
acompanhe. Aleluia! Aleluia!
Ass: Graças a Deus!
Aleluia! Aleluia!

21. CANTO FINAL
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