
O espaço celebrativo esteja devidamente arrumado com flores 
expressando a alegria da Festa Pascal. Preparar um lugar 
enfeitado para colocar o Círio Pascal próximo à pia batismal ou 
um recipiente com água benzida no Sábado Santo. Preparar a 
recordação da vida. Para iniciar a Celebração, cantar o canto de 
ambientação. No momento sugerido, a seguir, uma pessoa com 
veste branca ou dourada entra com o Círio aceso, onde for possível.

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação)

(Neste momento o (a) animador(a) acende as velas do altar.)

(Frei Luiz Turra - José Acácio Santana)
1 - Vivamos com grande alegria a Páscoa do Senhor. 
Surgiu para nós novo dia, cantemos seu louvor. 
Aleluia! Cantemos com amor! Aleluia! Cantemos 
seu louvor! Aleluia! Aleluia! 
2 - Aquele que vence a morte conosco vivo está. 
Mudou para todos a sorte, a vida não morrerá.
(Terminado o refrão/ canto, todos ficam em pé para o canto 
inicial.)

Procissão de entrada: Cruz processional ou Crucifixo ladeado 
por velas, Círio Pascal, Lecionário ou Bíblia, leitores, ministros 
e presidente.

2. Canto inicial (Eliomar Ribeiro)
Cristo está vivo, ressuscitou! Da morte vencida, 
vida nova brotou! (bis)

1 - A tristeza que foi companheira da gente deu 
lugar à alegria: “O Senhor está vivo!” Sua lei, sua 
paz vêm nos deixar contentes. Glória demos ao 
Pai que liberta os cativos.
2 - “Ide e anunciar”, esta é a nossa missão: 
preparar mundo novo pra que haja mais vida. 
Solidários na cruz e na ressurreição, à vitória final 
nosso Deus nos convida.
3 - Alegria, aleluia! Alegria, aleluia! Alegria, 
aleluia! O Senhor ressurgiu! Alegria, aleluia! 
Alegria, aleluia! Alegria, aleluia! O Senhor está 
vivo!

3. Saudação
Presidente - Irmãos e irmãs, em uma nova 
aparição do Ressuscitado “oito dias depois” 
aprendemos que o encontro pessoal com 
o Senhor e comunhão com os outros são 
necessários para a vida de fé. Iniciemos nossa 
celebração. Em nome do Pai...
Presidente - A vós irmãos e irmãs, paz e fé da 
parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 
Bendito seja Deus...
Animador(a) - Aleluia! Aleluia! Hoje a Igreja 
celebra o Domingo da Divina Misericórdia, 
instituído por São João Paulo II. A liturgia deste 
domingo apresenta-nos essa comunidade, de 
Homens e Mulheres Novos, que nasce da Cruz e 
da Ressurreição de Jesus: a Igreja. A sua missão 
consiste em revelar aos homens e mulheres a vida 
nova que brota da Ressurreição. Recordemos, 
neste momento, os fatos e acontecimentos 
marcantes da semana que passou. (Recordação da vida).

4. Deus nos perdoa
Presidente -  Irmãos e irmãs em Cristo, 
supliquemos ao Senhor nosso Deus para que se 
digne abençoar esta água que vai ser aspergida 
sobre nós, recordando o nosso batismo. Que Ele 
se digne ajudar-nos para permanecermos fiéis ao 
Espírito que recebemos.
Em seguida, o ministro do batismo ou alguém da equipe eleva 
o recipiente com água benta, enquanto o Presidente reza a 
oração. Logo após, asperge a assembleia, enquanto se canta.
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- A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão 
direita do Senhor me levantou, a mão direita do 
Senhor fez maravilhas! Não morrerei, mas ao 
contrário, viverei para cantar as grandes obras do 
Senhor! O Senhor severamente me provou, mas 
não me abandonou às mãos da morte.
- A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se 
agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito 
tudo isso: que maravilhas Ele fez a nossos olhos! 
Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-
nos e Nele exultemos!

9. Leitura da Primeira Carta de São João 
(5, 1-6)

10. Canto de Aclamação (CD Liturgia X - TP - Ano B) 
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
1 - Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os 
que creram sem ter visto! 

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São João (20, 19-31)

12. Partilha da Palavra 

13. Profissão de Fé 
Presidente -  Como Tomé e as primeiras 
comunidades cristãs permaneceram unidos e 
tinham tudo em comum, professemos a nossa 
fé. Creio em Deus Pai...

14. Preces da Comunidade 
Presidente - Irmãos e irmãs! Elevemos nossas 
preces ao Pai das misericórdias pela nossa 
comunidade cristã para que sejamos firmes na 
fé, na Ressurreição de Jesus e vivamos na paz, 
dizendo: Meu Senhor e meu Deus, atendei-nos!
- Senhor, iluminai Vossa Igreja para que seja sinal 
visível do Ressuscitado na vivência do perdão, da 
partilha, da união, da luta pela justiça e pela paz. 
Nós vos pedimos. 
- Senhor, fortalecei nossas famílias para que, 
encorajadas pelo Vosso Santo Espírito, possam crer 
na Boa Notícia do Evangelho e dar testemunho da 
Ressurreição do Vosso Filho Jesus. Nós vos pedimos.
- Senhor, aumentai a nossa fé e nossa esperança 
para que possamos lutar por um mundo onde os 
pobres e excluídos possam   ter o direito de viver 
dignamente. Nós vos pedimos. 
- Senhor, olhai para nossos irmãos e irmãs que 
sofrem, para que suas tristezas se transformem na 
alegria que ninguém pode tirar. Nós vos pedimos.
- Senhor, olhai com misericórdia para todos os 
membros desta assembleia, para que sejam fiéis 
testemunhas da Ressurreição de Cristo. Nós vos 
pedimos.
(A equipe prepara, com antecedência, outras preces de acordo 
com a realidade da comunidade)

Presidente - Senhor nosso Deus, velai sobre o 
Vosso povo e, ao celebrarmos a maravilha da 
nossa criação e a maravilha ainda maior de nossa 
redenção, dignai-Vos abençoar esta água. Fostes 
Vós que a criastes para fecundar a terra, para lavar 
nossos corpos e refazer nossas forças. Também 
a fizestes instrumento da Vossa misericórdia: 
por ela libertastes o Vosso povo do cativeiro 
e aplacastes no deserto a sua sede; por ela os 
profetas anunciaram a nova aliança que era Vosso 
desejo concluir com os seres humanos; por ela 
finalmente, consagrada pelo Cristo no Jordão, 
renovastes, pelo banho do novo nascimento, a 
nossa natureza pecadora. Que esta água seja para 
nós uma recordação do nosso batismo e nos faça 
participar da alegria dos que foram batizados na 
Páscoa. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
(Pe. Lúcio Floro - Ir. Míria T. Kolling)
Água santa, ó água pura! Vem, purifica este povo! 
Dá-nos da neve a brancura e um coração sincero, 
forte, grande e novo! (bis) 
1 - Lembrança do meu Batismo, grande graça do 
Senhor! Que afogou meu egoísmo e regou em 
mim o amor! 
2 - Não é do Templo, por certo, que jorram águas assim: 
é do coração aberto, de quem quis morrer por mim! 
3 - Nós somos raça escolhida, Deus não te quer em 
vão... Muitos erros têm na vida, Deus tem muito 
mais perdão!

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos ao Senhor nosso Deus 
rico em bondade e misericórdia, cantando ou 
rezando o hino do Glória. (Caso seja cantado, usar o n° 
237 do Louvai ao Senhor).

6. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Deus de 
misericórdia, quem celebra e quem revive a Páscoa 
do Redentor recebe aumento da fé e crescimento 
no amor. Fazei-nos compreender, cada vez mais 
e melhor, que o Batismo nos lavou no Sangue 
que nos remiu, fazendo o Espírito Santo nos 
dar a Vossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

(Zé Martins) 
Ouve, meu povo, o Senhor quer te falar, fala, 
Senhor, teu povo quer te escutar. (bis)

7. Leitura dos Atos dos Apóstolos (4, 32-35)

8. Salmo Responsorial (117) (CD Liturgia X - TP - Ano B) 
Dai graças ao Senhor, porque ele é bom; “eterna 
é a sua misericórdia!” (bis)
- A casa de Israel agora o diga: “Eterna é a sua 
misericórdia!” A casa de Aarão agora o diga: “Eterna 
é a sua misericórdia!” Os que temem o Senhor 
agora o digam: “Eterna é a sua misericórdia!”

Deus nos fala

Nossa resposta
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Presidente - Acolhei, Pai Santo, as súplicas que vos 
apresentamos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

15. Apresentação dos Dons 
Durante a motivação aproximam-se do presbitério membros 
das pastorais sociais com uma cesta simbólica de alimentos, 
remédios e outros donativos. A seguir, representantes dos 
Círculos Bíblicos, Liturgia, grupos de oração, catequistas, 
pastorais e movimentos, com materiais de celebração, estudo 
e reflexão. Apresenta-os para a assembleia, depois viram-se 
para o Altar enquanto se canta e permanecem até o término 
do canto, onde for possível. 

Animador(a) - O cristão isolado (ausente da 
comunidade) é vitima do egoísmo e exige 
provas para crer. É na vida da comunidade que 
encontramos as provas de Jesus que está vivo. 
Ser cristão, hoje, requer e significa pertencer a 
uma comunidade concreta, na qual se pode viver 
uma experiência permanente de discipulado e 
de comunhão. Por esta razão, a marca registrada 
deste segundo domingo de Páscoa é a fé, vivida 
em comunidade. É em comunidade que se realiza 
o encontro com o Ressuscitado e a experiência de 
uma nova vida. Apresentemos ao Altar do Senhor 
a nossa disposição de testemunhar nossa fé na 
Ressurreição de Cristo, pela unidade, vivenciando 
o amor, o perdão, a partilha dos bens e dos dons 
inspirados na Palavra de Deus.
(Pe. José Cândido da Silva) 
Vidas se encontram, no Altar de Deus, gente se 
doa, dom que se imola. Aqui trazemos as nossas 
ofertas.
Vê com bons olhos nossas humildes ofertas, tudo 
que temos seja pra ti, ó Senhor!

16. Canto das Oferendas (Pe. Geraldo Pennock) 
Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou! 
Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. 
1 - Em toda pequena oferta, na força da união, no 
pobre que se liberta, eu vejo ressurreição! 
2 - Na mão que foi estendida, no dom da 
libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo 
ressurreição! 
3 - Nas flores oferecidas e quando se dá perdão, 
nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição! 
4 - Nos homens que estão unidos com outros 
partindo o pão, nos fracos fortalecidos, eu vejo 
ressurreição! 
5 - Na fé dos que estão sofrendo, no riso do meu 
irmão, na hora em que está morrendo, eu vejo 
ressurreição!

17. Louvação
Presidente - A comunidade assídua na escuta da 
Palavra e na oração, consciente das maravilhas 
realizadas pelo Pai, louva o Senhor porque eterna 
é a Sua misericórdia. Cantemos. 

(Marco Campos - Wanderson Luiz Freitas)
1 - Te louvamos, Deus Pai de bondade, por nos dar, 
sem reserva, este mundo e o amor, derramado e 
fecundo! Aleluia! (bis) 
2 - E nos deste o novo Cordeiro que, morrendo, 
destruiu a morte, ressurgindo, mudou nossa 
sorte! Aleluia! (bis) 
3 - Foi por Ele que os filhos da luz renasceram 
para a nova vida e a Páscoa, enfim, foi cumprida! 
Aleluia! (bis)
4 - Imolado, o Cristo não morre; mas se cumpre, 
por fim, a promessa: novo tempo, agora, começa! 
Aleluia! (bis)

18. Pai Nosso 
Presidente - Como filhos e filhas amados do Pai, 
rezemos como Jesus nos ensinou. Pai Nosso...

19. Momento da Paz 
Animador(a) - Jesus se apresenta aos discípulos 
na comunidade reunida e deseja que a paz esteja 
com eles. Seguindo Seu exemplo, rezemos em 
silêncio pela paz. 

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(Reginaldo Veloso e Jocy Rodrigues)
Mal começava o domingo, a semana lá vem as 
mulheres com flores e aromas, de passo em 
passo, de rua em rua, o sol já havia surgido, 
aleluia! 
1 - Bendito o Deus de Israel, que a seu povo visitou 
e deu-nos libertação enviando um Salvador, da 
casa do rei Davi, Seu ungido servidor. 
2 - Cumpriu a voz dos profetas desde os tempos 
mais antigos, quis libertar o seu povo do poder 
dos inimigos, lembrando-se da aliança, de Abraão 
e dos antigos. 
3 - Fez a seu povo a promessa de viver na 
liberdade, sem medos e sem pavores dos que 
agem com maldade e sempre a ele servir na 
justiça e santidade. 
4 - Menino, serás profeta do Altíssimo Senhor pra 
ir à frente aplainando os caminhos do Senhor, 
anunciando o perdão a um povo pecador.
5 - É ele o Sol Oriente que nos veio visitar, da 
morte, da escuridão, vem a todos libertar. A nós 
seu povo remido para a paz faz caminhar.

21. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) -  Deus, Vós Sois 
poderoso e nos dais a alegria do encontro com 
os irmãos e irmãs, ao redor da Vossa Palavra. Dai-
nos, portanto, a força de realizar nossa Páscoa no 
dia a dia de nossa vida em comunhão com todos. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. Breves Avisos 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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vejais; mas porque credes exultareis de alegria 
inefável e gloriosa”. Eis a bem-aventurança da 
fé proclamada pelo Senhor, e que deve ser a 
bem-aventurança dos fiéis de todos os tempos. 
Diante das dificuldades, do esforço para crer, 
cumpre lembrar as Palavras de Jesus, para 
nelas encontrar o apoio da pura fé, porém 
segura, porque fundada na Palavra de Deus. A 
fé em Cristo era a força coesiva que mantinha os 
primeiros cristãos em íntima união, baseada em 
profunda comunhão de sentimentos e de vida. 
“E a multidão dos fiéis tinha um só coração e 
uma só alma”. Esta característica fundamental 
da primeira comunidade cristã nascida do “vigor” 
com que “os Apóstolos davam testemunho da 
Ressurreição do Senhor”, e do correspondente 
vigor da fé em cada cristão. Fé tão forte que os 
levava a renunciar espontaneamente aos próprios 
bens para pô-los em comum, em favor dos mais 
necessitados, considerados verdadeiros irmãos 
em Cristo. Não era fé teórica, ideológica, mas 
tão concreta e operosa que imprimia cunho 
totalmente novo na vida dos fiéis cristãos, não 
só nas relações com Deus pela oração, mas 
também no relacionamento com o próximo 
e até no campo dos interesses, de que é o 
homem tremendamente zeloso. É esta a fé que 
hoje escasseia, que diminuiu. Para muitíssimos 
cristãos, não tem a fé ressonância alguma em sua 
vida prática: nada, ou quase nada transforma em 
sua conduta. Um tal cristianismo não convence 
nem converte o mundo. Cumpre retemperar 
a própria fé pelo exemplo da Igreja primitiva, 
cumpre implorar de Deus a graça de uma fé 
profunda, porque no vigor da fé está a vitória do 
cristão. “Esta é a vitória que vence o mundo: a 
nossa fé. E que vence o mundo senão quem crê 
ser Jesus o Filho de Deus? 
(Intimidade Divina. Gabriel de Santa Maria Madalena, O.C.D.)

Leituras da Semana
2ª feira: At 4,23-31; Sl 2; Jo 3,1-8
3ª feira: At 4,32-37; Sl 92; Jo 3,7b-15
4ª feira: At 5,17-26; Sl 33; Jo 3,16-21
5ª feira: At 5,27-33; Sl 33; Jo 3,31-36
6ª feira: At 5,34-42; Sl 26; Jo 6,1-15
Sábado: At 6,1-7; Sl 32; Jo 6,16-21
Domingo: At 3,13-15.17-19; Sl 4; 1Jo 2,1-5a; Lc 24,35-

23. Rezando a Nossa Senhora da Penha 
Presidente - Maria foi aclamada “bem-aventurada 
porque acreditou”. Nós, capixabas, temos Nossa 
Senhora da Penha como intercessora e padroeira 
do Estado do Espírito Santo. Do alto do Convento 
ela vela por nós e nos enche de esperança. 
Rezemos, pedindo sua proteção materna. 
Todos - Ó Virgem da Penha, Soberana Princesa, 
escolhida desde a eternidade para Mãe de todos 
e consolação dos aflitos; pela vossa intercessão, 
oferecemos ao bom Deus esta humilde oração, 
esperando que, com tão eficaz Medianeira, 
se supra toda a nossa imperfeição. E, Vós, 
Onipotente Deus e Senhor nosso, dignai-Vos 
promover o aumento da fé e a união de todos os 
cristãos. Derramai, Senhor, em nossos corações a 
graça preciosa para que cada vez mais confiemos 
no poder da intercessão de Nossa Senhora da 
Penha e possamos, depois da morte, participar 
da salvação eterna. Amém. 
(Frei Alfredo Setaro - Pe. João Lírio Tagliarico) 
1 - Virgem da Penha, minha alegria! Senhora 
nossa, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria! (bis)
Ave Maria, cheia de graça...

24. Bênção
Presidente - O 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. Amém.
- Aquele que, por Sua morte, Vos deu a eterna 
liberdade, vos conceda, por sua graça, a herança 
eterna. Amém.
- E, vivendo agora retamente, possais no céu unir-
vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes 
no batismo. Amém.
- Abençoe-vos o Deus todo-poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- Cheios das alegrias pascais, ide em paz e que o 
Senhor vos acompanhe. Aleluia. Graças a Deus. 

25. Canto final (Frei Alfredo Setaro - Pe. João Lírio Tagliarico) 
1 - Virgem da Penha, tão doce e pia, és padroeira, 
Ave Maria! 
Ave, Ave, Ave Maria! (bis) 
2 - Nossas famílias protege e guia! És meu 
amparo, Ave Maria! 

Meditando a Palavra de Deus 
“Porque me viste, creste; bem-aventurado os que 
não viram e creram!” Assim louvava Jesus a fé em 
todos aqueles que teriam acreditado Nele sem o 
conforto de experiências sensíveis. O louvor do 
Senhor ressoa na voz de Pedro comovida pela viva 
fé que encontrava nos primeiros cristãos, pois 
criam em Jesus como se o tivessem conhecido 
pessoalmente: “Vós o amais, sem o terdes 
visto; e Nele credes, embora ainda agora não o 


