
Preparar o espaço celebrativo conforme as orientações do 
Domingo de Páscoa. A equipe de celebração prepara com 
antecedência uma peneira enfeitada com folhas em com frutos 
da terra, que deverá ser conduzida na procissão dos dons.

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

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

(Fr. Luiz Carlos Susin) 
Eu sou a videira, meu Pai é o agricultor. Vós sois 
os ramos, permanecei no meu amor!
(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Cristiane - Marcos da Mata)
1 - O Cristo Ressuscitou, sua Palavra concretizou, 
a morte enfim vencida, em tudo se vê a vida em 
seu amor.
Aleluia! O Senhor ressuscitou! A escuridão, a 
luz da vida suplantou. Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
O Senhor ressuscitou!
2 - Cantemos numa só voz a graça que está em 
nós, o Cristo ressuscitado caminha ao nosso lado. 
Não estamos sós.
3 - Levamos essa verdade pra toda a humanidade, 
pois dela temos certeza, o Cristo nos deu clareza: 
Ressuscitou!      

3. Saudação
Presidente - Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos 
para juntos celebrarmos o Mistério de nossa 
fé no Cristo Ressuscitado. Na liturgia de hoje, 
fazemos memória da Páscoa de Jesus que se 
revela como videira, tendo o Pai como agricultor 
e a comunidade como seus ramos. Ele renova seu 
apelo de permanecermos em Seu amor, a seiva 
boa que nos faz produzir abundantes frutos com 
a qualidade Dele. Unidos à videira verdadeira, 
façamos o sinal que nos reúne na fé. Em nome 
do Pai...
Presidente - Que a graça de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) - Cristo Ressuscitado é nossa fonte 
de vida e esperança. A cada momento que nos 
reunimos para escutar Sua Palavra e viver Seu 
amor, é Jesus mesmo que vem fazer surgir em 
nós a força da Vida Nova. Com essa certeza, 
façamos memória dos fatos e acontecimentos 
dessa semana ocorridos em nossa Comunidade, 
em nossa Paróquia, na Diocese e no mundo 
(recordação da vida).

4. Deus nos perdoa
Presidente - No dia em que celebramos a vitória 
de Cristo sobre o pecado e a morte, também 
nós somos convidados a morrer ao pecado e 
ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos 
necessitados da misericórdia do Pai. Rezemos, 
pedindo perdão.
- Senhor, nossa paz, tende piedade de nós.    
Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós.
Presidente -  Deus de amor e bondade, 
tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.

5. Hino do Glória
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10. Canto de Aclamação (CD Liturgia X - Ano B)
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. (bis) 
1 - Ficai em mim, e eu em vós hei de ficar, diz 
o Senhor; quem em mim permanece, esse dá 
muito fruto. 

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São João (15, 1-8)

12. Partilha da Palavra 

13. Profissão de Fé 
Presidente - “Deus ressuscitou Jesus dos mortos 
e lhe deu a Glória”, essa é a fé que professamos. 
Creio em Deus Pai... 

14. Preces da Comunidade 
Presidente - Confiantes no Deus que nos convoca 
a dar bons frutos de testemunho do Seu Reino, 
peçamos: Senhor, Deus da paz, ouvi-nos.
- Senhor, iluminai o Papa Francisco e todos os 
ministros da Vossa Igreja, para que unidos a 
Cristo, anunciem com ardor missionário o Vosso 
projeto de vida e de salvação a todos os povos. 
Nós vos rogamos.
- Senhor, concedei discernimento aos nossos 
governantes para que cumpram com o 
compromisso, para o qual foram eleitos, de 
legislar em favor da vida, do cuidado, da 
dignidade e do desenvolvimento de todos. Nós 
vos rogamos.
- Senhor, ajudai para que possamos continuar 
unidos a Vós, à videira verdadeira, para que 
possamos produzir frutos de perdão, de paz, de 
solidariedade e de diálogo. Nós vos rogamos.
- Senhor, daí discernimento a todos nós batizados, 
para que continuemos a colocar em prática os 
ensinamentos da Campanha da Fraternidade 
Ecumênica 2021. Nós vos rogamos.

15. Apresentação dos Dons
Uma pessoa conduz a peneira com os frutos, que estava na 
porta de entrada da igreja, onde for possível.

Animador(a) - Jesus Ressuscitado é a videira e 
nós somos os ramos que devem se manter unidos 
ao tronco para receber a seiva da vida que os 
torna fortes, vigorosos e férteis. Nossa vida cristã 
depende dessa união: “Sem mim nada podeis 
fazer”, isto é, os frutos que produzimos vêm da 
união com Cristo. Apresentemos ao Altar do 
Senhor a nossa vida e de todas as pessoas que 
se entregam à missão e unidos ao Pai, produzem 
abundantes frutos em suas comunidades.
(José Acácio Santana) 
Toma Senhor, nossa vida em ação para mudá-la 
em fruto e missão. Toma Senhor, nossa vida em 
ação para mudá-la em missão.     

Presidente - Glorifiquemos ao Pai, que em Jesus 
ressuscitado se revela em tantas pessoas que 
testemunham um amor solidário e se concretiza 
em ações que promovem a vida e a felicidade 
dos irmãos e irmãs, cantando o Hino do Glória.
(Frei Fabreti) 
Glória, glória, glória, aleluia! (bis) Glória, glória, 
glória, a Deus nos altos céus, paz na terra a 
todos nós! 
1 - Deus e Pai nós vos louvamos (glória a Deus), 
adoramos, bendizemos (glória a Deus), damos 
glória ao vosso nome (glória a Deus), vossos dons 
agradecemos! 
2 - Senhor nosso, Jesus Cristo (glória a Deus), 
unigênito do Pai (glória a Deus), vós de Deus, 
Cordeiro Santo (glória a Deus), nossas culpas 
perdoai! 
3 - Vós que estais junto do Pai (glória a Deus), 
como nosso intercessor (glória a Deus). Acolhei 
nossos pedidos (glória a Deus), atendei nosso 
clamor. 
4 - Vós somente sois o Santo (glória a Deus), o 
Altíssimo Senhor (glória a Deus). Com o Espírito 
Divino (glória a Deus), de Deus Pai no esplendor.

6. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus de 
bondade, que nas celebrações pascais reanimais 
o Vosso povo, concedei crescer em nós a fé que 
nos destes, para que possamos viver plenamente 
o batismo que nos purificou e o Espírito que nos 
fez renascer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

7. Leitura dos Atos dos Apóstolos (9, 26-31)

8. Salmo Responsorial (21) 
(CD Cantando Salmos - Ano B)
Senhor, sois meu louvor em meio à grande 
assembleia! (bis)
- Sois meu louvor em meio à grande assembleia; 
cumpro meus votos ante aqueles que vos temem! 
Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que 
procuram o Senhor o louvarão: “Seus corações 
tenham a vida para sempre!”
- Lembrem-se disso os confins de toda a terra, 
para que voltem ao Senhor e se convertam, e se 
prostrem, adorando, diante dele todos os povos e 
as famílias das nações. Somente a Ele adorarão os 
poderosos, e os que voltam para o pó o louvarão.
- Para Ele há de viver a minha alma, toda a minha 
descendência há de servi-Lo; às futuras gerações 
anunciará o poder e a justiça do Senhor; ao povo 
novo que há de vir, ela dirá: “Eis a obra que o 
Senhor realizou!”

9. Leitura da Primeira Carta de São João 
(3, 18-24)

Deus nos fala

Nossa resposta
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16. Canto das Oferendas (CD Luz da Luz) 
1 - Neste dia preparamos o banquete do Cordeiro: 
uma grande alegria reinará no mundo inteiro!
Partilhamos, nesta mesa, o nosso amor como 
gesto que afugenta pranto e dor: eis a prece 
favorável, ó Senhor, que se eleva como incenso, 
nosso louvor!
2 - Que o amor seja agradável qual perfume precioso 
e o prazer da convivência seja fruto saboroso! 
3 - Permaneçam a esperança, mais a fé e a caridade, 
e vejamos, neste mundo, novo chão, nova cidade!

17. Louvação
Presidente - Demos graças ao nosso Deus por 
todos os frutos de amor, fraternidade, diálogo 
produzidos em nossas comunidades, cantando.
(Reginaldo Veloso - Emmanuel) 
1 - Para nós é um prazer bendizer-te ó Senhor, 
celebrar o teu amor, por Jesus teu bem querer. (bis)
2 - Ti louvamos ó Senhor, pela nossa humana 
história, que revela tua glória, teu poder 
libertador. (bis) 
3 - Pois o Cristo, nossa Páscoa, é o Cordeiro 
imolado, porque fomos libertados para a vida 
que não passa. (bis) 
4 - Finalmente a nossa boca inspirada por teu 
Filho e seguindo seu ensino, por teu santo nome 
invoca. (bis) 
Amém, aleluia, amém, aleluia. (bis)

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
consagrado, onde houver, para o altar. Conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração!

18. Pai Nosso 
Presidente - Como irmãos e irmãs filhos do 
mesmo Pai, rezemos confiantes a oração que 
Jesus nos ensinou. Pai Nosso...

19. Momento da Paz 
Animador(a) - A paz é fruto do diálogo. Peçamos 
ao Deus da paz que nos dê a capacidade de dialogar 
com os irmãos e irmãs. Rezemos, em silêncio.

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(Fr. Luiz Carlos Susin) 
Eu sou a videira, meu Pai é o agricultor. Vós sois 
os ramos, permanecei no meu amor!
1 - Para dar muito fruto: permanecei no meu 
amor. Para dar amor puro: permanecei no meu 
amor. Como ramos ao tronco: permanecei em 
mim! 
2 - Para amar sem medidas: permanecei no meu 
amor. Para dar vossas vidas: permanecei no meu 
amor. Para ser meus amigos: permanecei em mim! 

3 - Para ver o caminho: permanecei no meu amor. 
Para ver a verdade: permanecei no meu amor. 
Para ter sempre vida: permanecei em mim! 
4 - Para ser sal da terra: permanecei no meu amor. 
Para ser luz do mundo: permanecei no meu amor. 
Para ser testemunhas: permanecei em mim! 
5 - Se vos dobra a tristeza: permanecei no meu 
amor. Se amargo é o pranto: permanecei no 
meu amor. Se inquieta a tentação: permanecei 
em mim! 
6 - Quando a noite é longa: permanecei no meu 
amor. Quando não há estrelas: permanecei no 
meu amor. Se a morte vos chega: permanecei 
em mim! 
7 - Quando a estrada é difícil: permanecei no meu 
amor. Quando o passo é impossível: permanecei 
no meu amor. Quando treme a esperança: 
permanecei em mim! 
8 - Sem cansar ou desanimar: permanecei no 
meu amor. Sem amarras a segurar: permanecei 
no meu amor. Sem temor, sempre a cantar: 
permanecei em mim!

21. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Pai, Vós que 
sois o agricultor da vinha e nos enviastes o Vosso 
Filho como a Verdadeira Videira, confirmai-nos 
na obediência ao Evangelho para que, seguindo 
o exemplo de Jesus, possamos fazer sempre a 
Vossa vontade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. Breves Avisos 

23. Refletindo sobre o Tempo Pascal
(Ler para a assembleia)          
Durante o Tempo Pascal, as Leituras do Antigo 
Testamento são substituídas pelos Atos dos 
Apóstolos, em que Lucas nos narra a origem 
do novo Povo de Deus, sob a ação de Jesus 
Ressuscitado, nos transmite a pregação dos 
Apóstolos e nos descreve a vida da primeira 
comunidade cristã, assim como a difusão da fé. 
Comunidade em que Jesus Cristo Ressuscitado 
vive e age, na Igreja continua-se, na verdade, 
a História da Salvação. Nela, os anúncios dos 
profetas estão em vias de realização. Quanto à 
2ª Leitura, temos, no Ano B, São João referindo-
se ao testemunho daquele que “viu com os seus 
olhos e tocou com as suas mãos o Verbo da Vida” 
(1Jo.1,1). A sua 1ª Carta, em que sobressaem os 
grandes temas do Discípulo amado a saber, a fé em 
Jesus, a salvação operada pela sua paixão e a lei 
da caridade, é lida no Ano B. Todos os Evangelhos 
do Tempo Pascal, à exceção de dois, são extraídos 
igualmente, de São João. Todas as leituras do 
Tempo Pascal estão intimamente unidas entre 
si. Todas falam da fé em Cristo Ressuscitado e da 
vida da Igreja, reunida pela fé no Senhor Jesus.  

(Fragmentos de https://www.catequistasemformação.com) 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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videira e os ramos, ela se faz necessária. Essa poda 
pode ser uma doença, um acidente, determinada 
provação ou sofrimento, que ao longo do tempo 
se transformam em graça e qualidade de vida. 
A correção de Deus é de um Pai Amoroso, que 
deseja ver seus filhos realizados e felizes. A 
primeira leitura recorda a estadia de Paulo em 
Jerusalém, depois de ter saído de Damasco e 
de sua conversão. Apesar de Paulo empenhar-
se em estar com os discípulos, a comunidade 
não acredita que seja um deles. A mediação e o 
testemunho de Barnabé em favor de Paulo foram 
significativos diante da comunidade. Ele segue 
com entusiasmo, testemunhando Jesus Cristo, 
enfrentando ardorosamente as dificuldades e 
as posições suscitadas por sua pregação. Na 
força do Espírito Santo, a comunidade é capaz 
de vencer a barreira da aparência e ver o fruto 
e o testemunho da conversão daquele que faz 
a verdadeira experiência com o Ressuscitado. 
Na segunda leitura, João nos convida a viver o 
amor com obras, sempre firmes na verdade. A 
comunidade que guarda os mandamentos e faz o 
que agrada ao Senhor se torna, verdadeiramente 
lugar de acolhida, em que se partilha o verdadeiro 
amor. “Sem mim nada podeis fazer”, disse-nos 
Jesus, hoje. Será que aqui não está a verdadeira 
raiz da crise de nosso cristianismo? Ser cristão 
exige, hoje, uma experiência vital de Jesus Cristo, 
um conhecimento interior de sua pessoa e uma 
paixão por seu projeto. Testemunhar a fé é um 
desafio constante em todos os tempos. À luz do 
Espírito de Jesus e atentos a sua Palavra, somos 
hoje, enviados a testemunhar com força o valor 
supremo da acolhida, do respeito, do diálogo e da 
fraternidade. Que os desafios que encontramos 
jamais nos tirem a paz verdadeira que Cristo 
colocou em nossos corações. Unidos a Ele, os 
frutos serão sempre manifestação da vida nova 
de que o mundo tanto necessita.

Leituras da Semana
2ª feira: 1Cor 15,1-8; Sl 18; Jo 14,6-14
3ª feira: At 14,19-28; Sl 144; Jo 14,27-31a
4ª feira: At 15,1-6; Sl 121; Jo 15,1-8
5ª feira: At 15,7-21; Sl 95; Jo 15,9-11
6ª feira: At 15-22,31; Sl 56; Jo 15,12-17
Sábado: At 16,1-10; Sl 99; Jo 15,18-21
Domingo: At 10,25-26.34-35.44-48; Sl 97; 1Jo 4,7-10; 
Jo 15,9-17

24. Bênção 
Presidente - 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 quem, pela fé, já ressuscitastes 
no batismo. Amém.
- Abençoe-vos o Deus todo-poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- Permanecei no amor de Cristo Ressuscitado.  Ide 
em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças 
a Deus.

25. Canto Final (Tarcísio Bóbbio)
1- Sei que Jesus Cristo vive no coração do irmão 
/ Que sofre, sente e que chora e precisa sim do 
seu pão. Nossa igreja, Mãe Terna: Diocese de 
Colatina, faz esta reflexão, caminha nesta direção.
EIS AGORA, UMA NOVA MISSÃO! VAMOS 
INTENSIFICAR UM NOVO JEITO DE SER IGREJA, 
O AMOR TESTEMUNHAR… JESUS CRISTO NOS 
CONVIDA A MISSÃO E NOS FAZ “ESPERANÇAR”. 
PELO CAMINHO NOS FALA, ARDE EM NOSSOS 
CORAÇÕES.
2- Na caminhada, a história revela a beleza 
da ação, na trajetória de tantos leigos, padres 
e bispos, vocacionados e religiosos… Que 
testemunharam com a vida o verdadeiro sentido 
de ser “Igreja em Saída”.
3- O Espírito Santo é luz, clareia o nosso caminhar, 
também nos fazem enxergar a dignidade e a 
paz. Vamos irmãos! É nossa vocação! Vamos nos 
contagiar…Celebrar um novo tempo, com “Novo 
Agir, Novo Olhar”.

Meditando a Palavra de Deus
Cristo Ressuscitado é nossa fonte de vida e 
esperança. A cada momento que nos reunimos 
para escutar sua Palavra e viver seu amor, é Jesus 
mesmo que vem fazer surgir em nós a força da 
vida nova. No Evangelho de hoje, Jesus usa do 
exemplo da videira para falar do amor do Pai 
por nós. O Pai é o agricultor zeloso, que cuida 
da videira e tudo faz para que nós, os ramos, 
sempre estejamos unidos ao tronco, que é Jesus, 
e assim possamos produzir frutos. Jesus repete 
oito vezes a palavra “permanecer”, que significa 
ficar intimamente unidos sem interromper, sem 

desfalecer, numa união forte e constante que 
resiste a qualquer tempestade. Quem não 
permanecer unido, secará e perderá a vida. Esta 
união é fonte de energia, é graça de Deus. Estar 
unido é produzir frutos. Porém, Jesus adverte 
que estar unido a ele é ter que suportar as podas 
para produzir mais frutos. Mesmo que a poda 
seja dolorida tanto para o agricultor, como para a 


