
Preparar o espaço celebrativo conforme as orientações 
do Tempo Pascal e a recordação da vida. Para dar início à 
celebração, entoar o refrão enquanto uma pessoa acende o 
Círio Pascal e a(s) vela(s) do presbitério.

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

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

(Taizé)
Onde reina amor, fraterno amor. Onde reina 
amor, Deus aí está.(4X)
(Terminado o refrão/ canto, todos ficam em pé para o canto 
inicial.)

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 - Queridos irmãos e irmãs de nossa 
comunidade e visitantes, sejam todos bem-
vindos! É com grande alegria que estamos 
reunidos para celebrar a nossa fé no Cristo 
Ressuscitado e a nossa vida marcada pela 
esperança em dias melhores. A liturgia deste 
domingo convida-nos a contemplar o amor 
de Deus, revelado na Pessoa, nos gestos e nas 
Palavras de Jesus e atualizada na vida e nas ações 
dos discípulos missionários do Ressuscitado. Na 
alegria de termos um dos pontos mais altos da 
missão cristã: a vivência do amor e animados pelo 
Espírito Santo, saudemos a Trindade Santíssima, 
traçando sobre nós o sinal da nossa fé. Em nome 
do Pai...
Presidente - O Deus da esperança que nos cumula 
de toda alegria e paz em nossa fé pela ação do 
Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja 
Deus...
Animador(a) - O fundamento de tudo está no 
fato de que Deus é amor. “Dado que Deus foi o 
primeiro a nos amar, agora o amor não é apenas 
um mandamento”, mas é a resposta ao dom com 
que Deus vem ao nosso encontro. Nesse espírito, 
recordemos Maria, junto com o dia das mães. 
Maria, sem nada tirar da centralidade do Senhor, 
ela que foi a melhor discípula e uma boa mestra 
para celebrar a Páscoa, por sua proximidade a 
Cristo até a Cruz, Ressurreição e envio do Espírito. 
Vamos trazer presente os fatos da semana que 
passou (recordação da vida).

4. Deus nos perdoa
Presidente - De coração arrependido e humilde, 
aproximemo-nos do Deus Justo e Santo e 
peçamos perdão pelas vezes em que deixamos 
de ser fiéis ao mandamento do amor (silêncio). 
Confiantes, cantemos.
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9. Leitura da Primeira Carta de São João 
(4, 7-10)

10. Canto de Aclamação (CD Liturgia X - Ano B)
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
1 - Quem me ama realmente guardará minha 
Palavra, e o meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. 

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo Segundo São João (15, 9-17)

12. Partilha da Palavra 

13. Profissão de Fé 
Presidente - No Deus que é amor e nos ensinou 
a amar, professemos a nossa fé, cantando.
(Frei Policarpo Berri) 
Creio em Deus Pai, todo poderoso, Criador do 
céu e da terra, e em Jesus Cristo, um só seu 
Filho, nosso Senhor, (todos se inclinam) o qual foi 
concebido, pelo Espírito Santo, nasceu de Maria 
Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, 
foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos 
infernos e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, 
subiu aos céus, subiu aos céus, e está sentado à 
mão 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.

14. Preces da Comunidade 
Presidente - Ao Deus da vida supliquemos 
confiantes por nossas necessidades. A cada 
pedido, cantemos. Acolhei nossa prece Senhor! 
Sobre nós derramai vosso amor! (D.R.)

- Senhor, Deus de amor, concedei a Vossa Igreja 
fazer de sua missão um dom total de amor ao 
próximo sem limites e nem condições, para que 
o fruto mais desejável da renovação pascal seja 
sinal maior da presença do Ressuscitado entre os 
irmãos. Nós vos pedimos.
- Senhor, Deus de amor, iluminai com Vossa 
Luz o coração de nossos governantes, para que 
se compadeçam do sofrimento dos pobres e 
promovam políticas públicas em favor da justiça, do 
direito e da dignidade de todos. Nós vos pedimos.
- Senhor, Deus de amor, amparai os membros 
da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de 
Fátima, de Rio Bananal, e todas as comunidades 
que celebram nesta semana a festa de seus 
padroeiros(as), para que vivam unidos pelo amor, 
no diálogo e na fraternidade. Nós vos pedimos. 
- Senhor, Deus de amor, abençoai todas as mães, 
para que o amor, o respeito de seus filhos e 
filhas sejam sempre transformadores no convívio 
familiar e estejam em comunhão com o Vosso 
projeto de vida. Nós vos pedimos.

(José Candido da Silva)
Solo: Senhor, tende piedade de nós!
Ass.: Senhor, tende piedade de nós!
Solo: Cristo, tende piedade de nós!
Ass.: Cristo, tende piedade de nós!
Solo: Senhor, tende piedade de nós!
Ass.: 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
Presidente - Glorifiquemos ao Senhor nosso Pai 
que em Jesus Cristo manifestou todo Seu amor 
por nós, seus filhos e filhas, cantando.
(Maria da Conceição - Wendel da Silva Oliveira) 
Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos 
homens por Ele amados. (bis) Senhor Deus, Rei dos 
Céus, Deus Pai todo poderoso: nós vos louvamos, 
vos bendizemos, vos adoramos, 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 Altís¬simo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na 
glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém. (5x)

6. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Deus da vida, 
dai-nos celebrar com fervor estes dias de júbilo 
em honra a Cristo Ressuscitado, para que nossa 
vida corresponda sempre aos mistérios que 
recordamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

(Dom Paulo Bosi Dal’Bó) 
Palavra de Deus é vida e amor, é luz que ilumina 
e ao mundo chegou, vamos acolher num só 
coração, Palavra da libertação.

7. Leitura dos Atos dos Apóstolos (10, 25-
26.34-35.44-48)

8. Salmo Responsorial (97) 
(CD Cantando Salmos - Ano B)
O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua 
justiça às nações. (bis)
- Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque 
Ele fez prodígios! Sua mão e o seu braço forte e 
santo alcançaram-lhe a vitória.
- O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações, 
sua justiça; recordou o seu amor sempre fiel pela 
casa de Israel.
- Os confins do universo contemplaram a salvação 
do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra 
inteira, alegrai-vos e exultai!

Deus nos fala

Nossa resposta
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- Senhor, Deus de amor, atendei os nossos 
pedidos: por todos os doentes, os falecidos, os 
aniversariantes, os dizimistas e todos os motivos 
que queremos rezar que estão no silêncio dos 
nossos corações. Nós vos pedimos.
Presidente - Ó Deus, fonte de amor e bondade 
atendei os pedidos de Vossa família, aqui reunida. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

15. Apresentação dos Dons 
Animador(a) - O amor é o que distingue o discípulo 
de Cristo neste mundo. Amor semelhante ao de 
Jesus, que dá a vida por todos. Apresentemos ao 
Altar do Senhor os gestos de amor ao próximo que 
praticamos em nossas famílias, na comunidade e 
na sociedade. (Proclamar em dois coros)

- Visita aos doentes;
- Respeito ao diferente;
- Diálogo na família e entre as equipes de serviço, 
pastorais e movimentos;
- Na prática do perdão;
- Na solidariedade com as famílias enlutadas;
- Na partilha dos bens e dos dons;
- No cuidado com a natureza;
- Preservar o gosto da fraternidade;
- Acolhimento para com os afastados e 
desconhecidos;
- Caminhar na esperança.
(José Acácio Santana)
1 - As ofertas que vos damos, por Cristo, nosso 
irmão, se tornem para todos, sinal de salvação.
Pai Santo, recebei a nossa gratidão! Fazei-nos a 
imagem, do vosso coração.

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 eleve 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 - Louvemos ao Senhor, nosso Deus, 
por todos os gestos de amor ao próximo vividos 
em nossas comunidades.
(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)
5 - Renovando toda a criação, lavou-nos do nosso 
pecado. Foi o homem, então, libertado! Aleluia! (bis)
6 - Sacerdote, altar e cordeiro. Entregou-se como 
salvação. E na cruz se fez pura oblação! Aleluia! (bis) 
7 - Caminhando rumo ao novo Reino, em sinal 
de reconciliação, proclamamos, do Pai, a oração! 
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 - Obedientes ao mandamento do 
Senhor, “Amai-vos uns aos outros, assim como 
Eu vos amei”, rezemos a oração que Jesus nos 
ensinou. Pai Nosso...

19. Momento da Paz 
Animador(a) - Como filhos e filhas do Deus da 
paz, rezemos em silêncio pela paz no mundo. 

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(Pe. Lucas de Paula Almeida - Pe. Lauro Palú) 
1 - Na comunhão recebemos teu Corpo e Sangue, 
Senhor, e tua vida divina, dons do teu grande 
amor. São nossa força na luta, fazem vencer todo 
mal e nos conduzem ao Pai, glória ao Deus imortal. 
Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus vivo e 
vencedor! 
2 - Entre as angústias da vida não cairemos jamais, 
pois tua força nos leva a caminhar sempre mais. 
Na comunhão nos deixastes força e motivo de 
amar, todo o caminho da vida nos traga sempre 
ao altar. 
3 - Ao comungar caminhamos para o altar com 
o irmão. O teu amor nos atrai, centro da nossa 
união. Em cada esforço que pedes, vamos sentir 
tua mão, vamos sentir que nos dás força de 
ressurreição.

21. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Senhor, ajudai-
nos para que, nutridos pela Vossa Palavra (e pela 
Comunhão), possamos gozar da fraterna união, 
na solidariedade e no amor partilhado. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

22. Breves Avisos 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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hierarquias, deve ser possível experimentar o 
amor que acolhe, perdoa, transforma e ilumina 
a vida dos amigos de Jesus. De outra maneira, a 
Igreja corre o risco de ser uma ONG (Organização 
Não Governamental) uma agregação de sócios e 
benfeitores, uma sociedade filantrópica qualquer, 
como muitas outras. Os cristãos não se reúnem 
para decidir como e a quem fazer o bem, mas 
fazem o bem a quem precisa simplesmente porque 
entenderam que já foram e são muito amados. Tão 
amados que o Pai enviou o seu único Filho e este 
amou até dar a Sua vida. Jesus amou pecadores, 
pessoas sem nenhum merecimento, sem direito 
a alguma cobrança. Foi pelo amor misericordioso 
e compassivo, totalmente gratuito, que Deus 
Uni-Trindade quis salvar a sua criatura escondida, 
revoltada, indiferente e infeliz, perdida, enfim. Para 
sermos cristãos, precisamos entrar nessa dinâmica 
do amor de Deus. Ele se antecipa, nos chama, nos 
faz recuperar a sede de bem que está latente em 
nosso coração às vezes insatisfeito e frustrado com 
as decepções da vida. Não nascemos cristãos, nos 
tornamos quando compreendemos a grandeza do 
amor de Deus, e pelo Batismo começamos, junto 
aos irmãos, o caminho de volta para Aquele que 
desde sempre olhou a nossa humilhação, nos 
amou e se entregou por nós. Não é a Igreja que 
deve aprender com as articulações do mundo, 
mas é a sociedade que deve ser transformada 
por aqueles que entenderam que tudo pode ser 
diferente, quando quem quer ser grande ama e 
serve os irmãos. Todo cristão segue o Filho do 
Homem que veio para servir e dar a vida em 
resgate por muitos”. Imaginemos todos os cristãos 
do mundo vivendo o amor. Seria um impacto 
formidável, transformador. A Páscoa de Cristo 
acontece na força do amor, quando se desfez os 
laços da morte. Por isso, peçamos perseverança 
em nosso ânimo, no impulso missionário, na fé, 
na esperança, sendo fraternos e, assim como diz 
o Papa Francisco: “A primeira motivação para 
evangelizar é o amor que recebemos de Jesus, 
aquela experiência de sermos salvos por Ele que 
nos impele a amá-Lo cada vez mais”.

(Roteiros Homiléticos da Páscoa - CNBB)

Leituras da Semana
2ª feira: At 16,11-15; Sl 149; Jo 15,26-16,4a
3ª feira: At 16,22-34; Sl 137; Jo 16,5-11
4ª feira: At 17,15.22-18,1; Sl 148; Jo 16,12-15
5ª feira: At 18,1-8; Sl 97; Jo 16,16-20
6ª feira: At 1,15-17.20-26; Sl 112; Jo 15,9-17
Sábado: At 18,23-28; Sl 46; Jo 16,23b-28
Domingo: At 1,1-11; Sl 46; Ef 1,17-23; Mc 16,15-20

23. Refletindo sobre o Tempo Pascal
(Ler para a assembleia)

Os últimos Domingos do Tempo Pascal, do 6º 
Domingo em diante, ressalta a promessa do 
Espírito Santo, a glorificação de Jesus, o envio 
evangelizador, na Ascensão, e a realização da 
grande promessa com a vinda do Espírito Santo, 
em Pentecostes. A proposta de salvação que Jesus 
faz aos homens e da qual nascerá o Homem Novo 
resume-se no amor “é este o meu mandamento: 
que vos ameis uns aos outros, como Eu vos 
amei”. Jesus amou totalmente, até às últimas 
consequências, até ao dom da vida. Como Jesus, por 
meio do amor, manifestou aos homens a salvação 
de Deus, assim também devem fazer os discípulos. 
Eles devem amar-se uns aos outros com um amor 
que é serviço simples e humilde, doação total, 
entrega radical. Desse amor nasce a comunidade 
do Reino, a comunidade do mundo novo, que 
testemunha, por intermédio do amor, a salvação de 
Deus. Deus faz-Se presente no mundo e age para 
libertar a todos nós por esse amor desinteressado, 
gratuito, total, que tem a marca de Jesus e que 
os discípulos são chamados a testemunhar.

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 o qual, pela fé, já ressuscitastes 
no batismo. Amém.
- A bênção do Deus de amor, Pai e Filho e Espírito 
Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. 
Amém.
- Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe na 
vivência do Amor. Graças a Deus.

25. Canto final (M. Espinosa) 
1 - Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. 
Contigo pelo caminho Santa Maria vai. 
Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, 
vem! (bis) 
2 - Mesmo que digam os homens: “Tu nada podes 
mudar!”Lutas por um mundo novo de unidade e paz. 
3 - Se pelo mundo, os homens sem conhecer-
se vão, não negues nunca a tua mão a quem te 
encontrar.
4 - Se parecer tua vida, inútil caminhar, lembra 
que abres caminho: outros te seguirão!

Meditando a Palavra de Deus 
A Comunidade-Igreja deve ser exemplar no 
amor fraterno e generoso. Antes de qualquer 
organização, planejamento, ministérios e 


