
Preparar o espaço celebrativo conforme a orientação do Tempo 
Pascal. Preparar também a recordação da vida. Para iniciar a 
celebração, cantar de forma orante, até que a assembleia se 
coloque em atitude de oração. 

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

(Neste momento uma pessoa da equipe de liturgia 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 canto, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Frei Fabreti) 
1 - Novo sol brilhou, a vida superou sofrimento, dor 
e morte, tudo enfim. Nosso olhar se abriu, Deus 
mesmo se incumbiu de tomar-nos pela mão assim. 
O Deus de amor, jamais se descuidou, em seu 
vigor, Jesus ressuscitou. 

2 - Estender a mão, abrir o coração, acolher, 
compartilhar e perdoar, é fazer o céu cumprir o 
seu papel, já na terra tem que vigorar.

3. Saudação
Presidente -  Bem-vindos queridos irmãos e irmãs 
em Cristo a este encontro fraterno. É com alegria 
que nos reunimos para fazer memória da Páscoa 
de Cristo. Nesta Liturgia, somos convidados a 
perceber a comunidade como espaço privilegiado 
de encontro com Jesus Ressuscitado. E a exemplo 
do Apóstolo São Tomé, somos convidados a 
renovar a nossa fé no Mistério Pascal de Cristo: 
Paixão, Morte e Ressurreição. Repletos das 
alegrias pascais saudemos a Trindade Santa. Em 
nome do Pai...
Presidente - A Misericórdia do Pai, o amor do 
Filho e a fortaleza do Espírito Santo, estejam 
convosco. Bendito seja Deus...
Presidente - Celebramos hoje o “Domingo da 
Divina Misericórdia” e ser misericordioso é próprio 
de Deus que, pela Sua misericórdia, manifesta a 
força do seu amor. Estamos em comunhão com 
todos os romeiros que manifestam a sua devoção 
a Maria no Convento da Penha e trazemos 
presente outros fatos e acontecimentos que 
marcaram a semana que passou (recordação da vida). 

4. Acendimento do Círio Pascal
Uma pessoa com veste branca ou dourada, aproxima-se do 
Círio Pascal, acende-o e depois proclama: “Bendito sejais, 
Jesus Cristo, que ilumina nossas vidas”. Em seguida, canta-se.

(Reginaldo Veloso)
Luz radiante, luz de alegria, luz da glória, Cristo 
Jesus! (bis)

5. Deus nos perdoa
Presidente - A misericórdia de Deus nos é 
revelada nos gestos de Jesus para com todos, 
e hoje, especialmente, para com as pessoas 
que assim como Tomé, não acreditam na 
Ressurreição como um Mistério da nossa fé 
(silêncio).  Confessemos os nossos pecados.
Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso...
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- Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação, ó Senhor, 
dai-nos também prosperidade!” Bendito seja, em 
nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai 
entrando! Desta casa do Senhor vos bendizemos. 
Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine!

10. Leitura do Livro do Apocalipse de São 
João (1, 9-11a.12-13.17-19)
 
11. Canto de Aclamação (CD Liturgia XI - TC - Ano C)
Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
“Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os 
que creram sem ter visto!”

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

13. Partilha da Palavra

14. Profissão de Fé 
Presidente - A fé é dom Divino, o qual devemos pedir 
ao Senhor. “Bem-aventurados os que creram sem 
terem visto”. Como testemunhas do Ressuscitado, 
professemos a nossa. Creio em Deus Pai... 

15. Preces da Comunidade
Presidente - Jesus Ressuscitado está presente 
na comunidade reunida. Confiantes, elevemos 
ao Senhor os nossos pedidos, suplicando: Meu 
Senhor e meu Deus, atendei-nos!
- Deus misericordioso, iluminai a vossa Igreja, o 
Papa Francisco, o nosso Bispo Dom Lauro, nosso 
Bispo Emérito Dom Décio e todo o clero, para 
que animados pela fé na ressurreição não se 
deixem abater em sua caminhada pastoral pela 
perseguição e incredulidade de muitos irmãos e 
irmãs. Nós vos pedimos.
-  Deus misericordioso, despertai em nossos 
governantes verdadeiro sentido cristão, para 
que realizem o mandato que receberam do povo 
brasileiro em favor do resgate da dignidade de 
todos os cidadãos. Nós vos pedimos.
- Deus misericordioso, abençoai todos os fiéis 
que estão participando da Romaria Diocesana 
ao Convento da Penha, para que não se deixem 
abater pelo desânimo na realização  da missão que 
lhes fora confiada. Nós vos pedimos.
- Deus misericordioso, fortalecei constantemente 
a fé de todos os membros das paróquias que 
estão celebrando seus padroeiros: Nossa Senhora 
da Penha de Honório Fraga e São Marcos em 
Ibiraçu, para que sejam perseverantes na oração. 
Nós vos pedimos.
- Deus misericordioso, concedei sabedoria às 
nossas famílias, para que possam, cada vez mais, 
santificar o domingo, Dia do Senhor, na escuta 
da Palavra, na participação da Eucaristia, sendo 
portadores da paz e testemunhas da ressurreição 
do vosso Filho Jesus Cristo no meio em que vivem. 
Nós vos pedimos. 

Presidente - Deus de bondade e misericórdia, 
tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados 
e nos conduza, um dia, à vida eterna. Amém.
- Senhor tende piedade de nós. Senhor...
- Cristo tende piedade de nós. Cristo...
- Senhor, tende piedade de nós. Senhor...

6. Hino do Glória
Presidente - Ó Pai, nós Te glorificamos pela obra 
começada pelo teu Filho Jesus, continuada pelos 
Apóstolos e seus sucessores. Alegres, cantemos 
o Hino do Glória.
(CD Missa Sertaneja I)
Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, 
Glória a Deus lá nas alturas. (bis) 
1 - Glória a Deus nas alturas, Paz na terra aos 
seus amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus 
Pai todo-poderoso: nós vos louvamos, Vos 
bendizemos, adoramos, Vos glorificamos.
2 - Nós aqui vos damos graças pela vossa imensa 
glória. Senhor nosso Jesus Cristo, és o Filho 
Unigênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Tu és 
Filho de Deus Pai.
3 - 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, piedade de nós.
4 - 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.

7. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus de 
misericórdia, quem celebra e quem revive a 
Páscoa do Redentor recebe aumento da fé e o 
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.

(Pe. Zezinho)
Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar, 
por isso o meu coração se abre para escutar. (bis)

8. Leitura dos Atos dos Apóstolos (5,12-16)

9. Salmo Responsorial (117) 
(CD Cantando os Salmos - Ano C)
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom! “Eterna 
é a sua misericórdia!”
- 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!”
- “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!

Deus nos fala

Nossa resposta
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Presidente - Acolhei, Pai de misericórdia, os 
pedidos que vossa comunidade reunida Vos 
apresenta. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
 
16. Apresentação dos Dons
Presidente - É na comunidade que fazemos 
a experiência por intermédio dos gestos de 
amor, de partilha, de serviço, de encontro e de 
fraternidade. Nela continua a missão salvadora e 
libertadora de Jesus. Apresentemos ao Altar do 
Senhor a nossa disposição em participar da vida 
da comunidade e colocar os nossos dons a serviço 
de nossos irmãos e irmãs. 
(Flávio Wozniack) 
1 - A fé é compromisso que é preciso repartir, em 
terra bem distantes ou em nosso próprio lar. Nós 
somos missionários: eis a nossa vocação. Jesus 
convida a todos, ai de mim se eu me calar.

17. Canto das Oferendas 
(Frei José Moacir Cadenassi - Pe. Ney Brasil)
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!

18. Louvação
Presidente - Louvemos ao Senhor, nosso Deus, 
pelo Espírito de ressurreição, que Jesus insuflou 
(soprou) nos seus Apóstolos e que também nos 
é dado pelo Batismo e pela Confirmação, para 
sermos testemunhas da Ressureição do Vosso 
Filho. Cantemos, jubilosos. 
(Marcos Campus - Fr. Telles Ramon)
1 - Suba aos céus o nosso louvor, aleluia, aleluia! 
Cristo vivo, o intercessor, aleluia, aleluia!
2 - Superou a corrupção, aleluia, aleluia! Deu-nos 
vida em profusão, aleluia, aleluia!
3 - E por nós se entregou, aleluia, aleluia! Nova 
Páscoa inaugurou, aleluia, aleluia!
4 - És da morte o vencedor, aleluia, aleluia! És do 
mundo o Redentor, aleluia, aleluia!
5 - Ressurgido, sobe aos céus, aleluia, aleluia! De 
onde voltará aos seus, aleluia, aleluia!
6- Confiantes, rezamos co’amor, aleluia, aleluia! A 
oração que ele mesmo ensinou, aleluia, aleluia!

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!

19. Pai Nosso
Presidente - Obedientes à vontade de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, ousamos dizer: Pai Nosso...

20. Momento da Paz
Presidente - O Espírito da Páscoa é alegria, paz, 
esperança, presença...Somos enviados por Jesus 
para promover a paz na família, na comunidade 
e na sociedade. Com este propósito, rezemos em 
silêncio pela paz. 

21. Canto de Comunhão (onde 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.

22. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Deus Santo e 
Misericordioso, alimentados pela Vossa Palavra 
(e pela Comunhão) e animados pela profissão de 
fé de Tomé, queremos caminhar na fidelidade a 
Cristo Ressuscitado, para que possamos construir 
a paz e merecer as alegrias da vida eterna. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

23. Breves Avisos

24. 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 zela 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, Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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deste domingo vem nos mostrar que, o poder que 
Cristo obteve com a Ressurreição é transmitido 
aos apóstolos e nos mostra que a vivência da fé 
não é tão somente tocar e ver, mas sim acolher 
o anúncio da verdade proclamada: “Acreditaste, 
Tomé, porque me viste? Bem-aventurados os 
que creram sem terem visto!” Tudo isso deve 
nos levar a alcançar a fé em Cristo. A comunidade 
é um lugar privilegiado para o encontro com 
Jesus. O Ressuscitado é o centro da Comunidade 
Cristã, pois é em torno dele que recebemos a 
vida em abundância e a paz que Ele mesmo nos 
promete. Juntos, somos mais fortes e capazes 
de enfrentar as dificuldades que nos aparecem. 
É na comunidade reunida para celebrar a fé, 
ouvir a Palavra, testemunhar a sua caridade, 
que encontramos Jesus sempre, pois quem se 
reúne em seu nome, pode encontrá-lo porque 
Ele se faz presente. Jesus ainda nos convida a 
estarmos vinculados a Ele, como o Ressuscitado, 
como o Senhor da paz. A paz que Ele nos oferece 
é o que desejamos e nele podemos encontrar. A 
Comunidade Cristã continua no mundo a missão 
salvadora e redentora de Jesus. Ela é o lugar do 
encontro com o Ressuscitado, pois é na força 
da unidade e da comunhão que somos capazes 
de testemunhar o Cristo vivo, aqui e agora. 
Junto Dele e unidos em comunidade, sairemos 
vencedores das dificuldades e oposições à fé. A 
experiência no Cristo Ressuscitado nos faz vencer 
todo medo e toda insegurança, faz-nos sair de 
nós mesmos e testemunhar a fé. Como estamos 
vivenciando nossa fé em comunidade na prática 
da misericórdia, do perdão e na busca da paz? 
Celebrando hoje a festa da Divina Misericórdia, 
abramos nosso coração à graça do Senhor 
Ressuscitado, que restaura nossa dignidade filial 
e nos convida a viver o amor.

(Deus Conosco - Reflexões e Sugestões Litúrgicas - 2022) 

Leituras da Semana
2ª feira: 1Pd 5,5b-14; Sl 88; Mc 16,15-20
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; 1Jo 1,5-2,2; Sl 26; Jo 6,1-15
Sábado: At 6,1-7; Sl 32; Jo 6,16-21
Domingo: At 5,27b-32.40b-41; Sl 29; Ap 5,11-14; Jo 
21,1-19

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) 
Virgem da Penha, minha alegria! Senhora nossa, 
Ave Maria! 
Ave, Ave, Ave Maria! (bis)
Todos: Ave Maria cheia de graça...

25. Gesto Concreto
Atenção! A equipe de liturgia do dia prepara um cartão/
folder com as Obras de Misericórdia para distribuí-las com a 
assembleia ao final da(s) celebração(ões). 

Obras de misericórdia corporais:
- dar de comer aos famintos;
- dar de beber aos sedentos;
- vestir os nus;
- acolher os peregrinos;
- dar assistência aos enfermos;
- visitar os presos;
- enterrar os mortos;
Obras de misericórdia espirituais:
- dar bons conselhos;
- corrigir os que erram;
- ensinar os que ignoram;
- consolar os aflitos;
- suportar com paciência as fraquezas do próximo;
- rezar pelos vivos e pelos mortos;
- perdoar os que nos ofendem;

26. Bênção
Presidente - O Deus Todo-Poderoso vos abençoe 
e vos proteja contra todo pecado. Amém.
- Aquele que vos renova para a vida eterna, pela 
ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o 
dom da imortalidade. Amém.
- E vós que, transcorridos os dias da Paixão do 
Senhor, celebrai com alegria a festa da Páscoa, 
possais chegar exultantes à festa das eternas 
alegrias. Amém.  
- Abençoe-vos Deus todo-Poderoso: Pai e Filho e 
Espírito Santo. Amém.
- Cheios das alegrias pascais, ide em paz e o 
Senhor vos acompanhe.  Aleluia. Graças a Deus.

27. 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- Contigo espero estar um dia, na eternidade, 
Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria! (bis) 

Meditando a Palavra de Deus
A vivência da Páscoa de Cristo vai nos conduzindo 
para dentro do seu Mistério Redentor. O Evangelho 


