
Preparar o espaço celebrativo conforme a orientação do Tempo 
Pascal e a recordação da vida. Para dar início à celebração, 
cantar de forma orante o refrão.

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

(Neste momento uma pessoa da equipe de liturgia acende as 
velas do altar.)

(Pe. Osmar Bezutte) 
O sol nasceu, é um novo dia! Bendito seja Deus, 
quanta alegria! O sol nasceu, é um novo dia! 
Jesus ressuscitou, quanta alegria!
(Terminado o refrão, 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 - Queridos irmãos e irmãs de nossa 
comunidade e visitantes, sejam todos bem-vindos 
a este encontro fraterno para fazer memória da 
nossa Páscoa semanal na presença do Senhor 
Ressuscitado. A liturgia deste domingo nos 
ensina que cada pessoa batizada tem por missão 
anunciar e testemunhar o projeto de Vida Nova 
que Jesus iniciou. Recorda-nos, também, que 
Jesus Cristo ressuscitado acompanhará sempre 
a sua Igreja em missão, reanimando-a com 
sua presença e orientando-a com sua Palavra. 
Reunidos como filhos amados de Deus, façamos 
o sinal da nossa fé. Em nome do Pai... 
Presidente - A graça de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja 
Deus...
Presidente - Para bem celebrarmos nossa fé 
e nossa vida, trazemos presente o dia dos 
trabalhadores, data em que celebramos as lutas 
e conquistas ao longo da história. Recordemos 
também os fatos marcantes que vivemos nesta 
semana que passou. (Recordação da vida). 

4. Acendimento do Círio Pascal
Uma pessoa aproxima-se do Círio acende-o e diz: Bendito sejais 
Deus da vida, pela ressureição de Jesus Cristo e por esta luz 
radiante. Em seguida, canta-se.

(Pe. Alberto Esmanhoto) 

Salve luz eterna, luz que és tu, Jesus! Teu clarão 
é a fé, fé que nos conduz!

5. Deus nos perdoa
Presidente - Neste 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 (silêncio). 
Que Ele nos purifique de todo mal.
Uma pessoa da Catequese Batismal ou Pastoral do Batismo, 
asperge a assembleia, enquanto se canta até que seja concluída 
a aspersão.

01

ANO SINODAL MISSIONÁRIO 

Deus nos reúne

Ano C - XXXII - Nº 1938 - 3º Domingo da Páscoa - cor branca - 01/05/2022

Ritos Iniciais

O Dia do Senhor
 Celebração Dominical da Palavra de Deus



02

- Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade! Sede, 
Senhor, o meu abrigo protetor! Transformastes 
o meu pranto em uma festa, Senhor meu Deus, 
eternamente hei de louvar-vos!

10. Leitura do Livro do Apocalipse de São 
João (5, 11-14) 

11. Canto de Aclamação (CD Liturgia XV)
Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis) 
1 - Jesus Cristo ressurgiu, por quem tudo foi 
criado;/ ele teve compaixão/ do gênero humano. 

12. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São João (21, 1-19) 

13. Partilha da Palavra

14. Profissão de Fé
Presidente - No Deus que é amor e misericórdia 
professemos a nossa fé. Creio Deus Pai...

15. Preces da Comunidade
Presidente - Confiantes na bondade do Deus 
da vida, supliquemos por nossas necessidades. 
A cada pedido, rezemos. Senhor, escutai nossa 
prece. 
- Senhor, abençoai a Vossa Santa Igreja e seus 
pastores para que continuem dando testemunho 
do Ressuscitado e sendo esperança para os que 
buscam a salvação. Nós vos pedimos.
- Senhor, despertai no coração dos nossos 
governantes o vosso amor compassivo para que 
usem sua autoridade em favor do bem comum. 
Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai a todos nós, membros desta 
comunidade, para que não desanimemos diante 
da missão que recebemos no Batismo e lutemos 
sempre para que o amor, a união e a paz estejam 
presentes entre nós. Nós vos pedimos.
- Senhor guiai a Paróquia São José de João Neiva 
que neste dia celebra a festa de seu padroeiro 
para que continue anunciando o Evangelho de 
Jesus em todas as suas atividades pastorais e 
sociais. Nos vos pedimos.
- Senhor, fortalecei a fé de todas as pessoas 
que sofrem por causa da fome, da doença, do 
desequilíbrio da natureza, das catástrofes, da 
injustiça social, da falta de amor ao próximo... 
para que busquem em Vós o consolo e a 
esperança na vida. Nós vos pedimos.
Presidente - Acolhei, Pai Santo, os pedidos que 
humildemente vos apresentamos, e aqueles que 
estão no silêncio de nossos corações. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

(Ione Buyst - D.R.)                                         
Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. 
As coisas antigas já se passaram, somos nascidos 
de novo. Aleluia, aleluia, aleluia!
Presidente - Deus de bondade, tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza 
à vida eterna. Amém. 

6. Hino do Glória
Presidente - Irmãos e irmãs, glorifiquemos ao 
Senhor nosso Deus pela Ressurreição de Jesus e 
pela ação do Espírito Santo na vida de todos(as) 
trabalhadores(as) do campo e da cidade.
(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.

7. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, vossa 
Igreja tem mais vigor e força quando se reúne, 
se alimenta de vossa Palavra e partilha sua vida 
e os sinais de ressurreição que a transformam. 
Protegei a cada um de nós aqui reunidos e 
concedei que possamos um dia completar a nossa 
páscoa, chegando à vida eterna. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

8. Leitura dos Atos dos Apóstolos (5, 
27b-32.40b-41)

9. Salmo Responsorial (29) (CD Cantando os Salmos - Ano C)
Eu vos exalto, ó Senhor, porque Vós me livrastes. 
(bis) 
- Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e não 
deixastes rir de mim meus inimigos! Vós tirastes 
minha alma dos abismos e me salvastes, quando 
estava já morrendo! 
- Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-lhe 
graças e invocai seu santo nome! Pois sua ira 
dura apenas um momento, mas sua bondade 
permanece a vida inteira; se à tarde vem o pranto 
visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. 

Deus nos fala

Nossa resposta
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16. Apresentação dos Dons
Neste momento, onde for possível, entram trabalhadores 
das áreas profissionais da comunidade, com seus respectivos 
instrumentos de trabalho e apresentam-se diante do Altar do 
Senhor, enquanto se canta. 

Presidente - O Evangelho nos apresenta os 
discípulos, os continuadores da verdade 
pascal em plena missão. Sua ação apostólica 
teve bom resultado porque reconheceram o 
Ressuscitado e se deixaram guiar e iluminar por 
sua Palavra. Apresentemos ao Altar do Senhor 
a nossa disposição e coragem apostólica, sendo 
anunciadores da verdade que salva e liberta, em 
todas as instâncias da sociedade.
(J. R. Brandão) 
1 - Somos do campo, da terra e do roçado, do 
escritório, da fazenda, da indústria e da cidade. 
Comerciários, estudantes, lavradores, pacientes 
e doutores, empresários e outros mais. 
Aqui viemos nossa vida partilhar, os dons que 
recebemos ofertamos no altar, pois quando 
menos nos deram alegria e felicidade, foi quando 
não os colocamos a serviço da comunidade. (bis) 
2 - Advogados, dentistas, encanadores, diaristas, 
servidores, artistas e liberais, eletricistas, 
pedreiros e camelôs, desempregados, cantores, 
somos mães, filhos e pais.

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 por todas 
as pessoas, equipes, grupos, organizações, 
instituições... que como os discípulos continuam 
anunciando e testemunhando a Sua presença no 
meio de nós.
(José Thomaz Filho - Frei Fabreti) 
1 - Eu te exaltarei, meu Deus e Rei por todas as 
gerações. És o meu Senhor, Pai que me quer no 
amor. 
Entoai ação de graças e cantai um canto novo! 
Aclamai ao Senhor* Deus, aclamai com amor 
e fé. 

2 - Eu vou reunir Jerusalém pra te louvar, ó 
Senhor! Te glorificar ao dar-me a tua paz. 
3 - Ao me revelar a tua lei as tuas mãos eu senti. 
Sim, te louvarei, enquanto eu existir.

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 - Guiados pelo Espírito de Jesus e 
iluminados pela sabedoria do Evangelho, rezemos 
como o Senhor nos ensinou. Pai Nosso...

20. Momento da Paz
Presidente - Quem vive o amor a Deus e aos 
irmãos promove a paz. Rezemos em silêncio 
pela paz.

21. Canto de Comunhão (se houver) 
(Pe. José Freitas Campos)
É Sangue o que era vinho, é Corpo o que era pão. 
Cristo venceu o tormento, é nosso sustento e se 
faz comunhão. (2x) 
1 - Às núpcias do Cordeiro,/ em brancas vestes 
vamos./ Transpondo o Mar Vermelho,/ ao Cristo 
Rei cantamos. 
2 - Por nós, no altar da cruz, seu Corpo ofereceu./ 
Comendo deste pão,/ nascemos para Deus. 
3 - O Cristo, nossa Páscoa, morreu como um 
Cordeiro./ Seu Corpo é nossa oferta,/ pão vivo 
e verdadeiro. 
4 - Da morte o Cristo volta,/ a vida é seu troféu./ 
O injusto traz cativo,/ e a todos abre o céu. 
5 - Jesus, pascal Cordeiro,/ em Vós se alegra o 
povo,/ que, livre pela graça,/ em Vós nasceu de 
novo. 
6 - Seu Sangue, em nossas portas,/ afasta o anjo 
irado,/ das mãos de um rei injusto,/ seu povo é 
libertado.

22. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, promessa 
de paz, bendito sejais pela Palavra (e pela 
Comunhão). Animados por esta celebração, dai-
nos a graça de viver e trabalhar por vosso Reino, 
na alegria da Páscoa de Jesus, vosso Filho, nosso 
Senhor. Amém.

23. Breves Avisos

24. Catequese para o Tempo Pascal 
(Ler para assembleia)

O Tempo Pascal é um período litúrgico que 
dura cinquenta dias que são “como um só”: “Os 
cinquenta dias entre o Domingo da Ressurreição e 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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nada acontece. Podemos nos esforçar muito e 
dedicar todas as horas do dia tentando mudar 
o mundo, mas, se Cristo não estiver presente, 
se não escutarmos sua voz, se não ouvirmos 
atentamente a Palavra que Ele nos dirige, 
nossos esforços não terão êxito. É preciso ter 
consciência nítida de que o êxito da missão 
cristã não depende do esforço humano, mas da 
presença viva do Senhor Jesus. Muitas vezes, 
sentimos a tentação do desânimo diante das 
situações de violência e de exclusão que atingem 
os pobres do mundo inteiro. As próprias Igrejas 
vivem em um clima de cansaço. Nós mesmos, 
muitas vezes, não sabemos bem o rumo do nosso 
caminho. Sentimos em nossa pele a experiência 
da “noite escura” e das “redes vazias”. Mas a 
Palavra de Jesus nos dá a certeza de que, na 
praia deste mar sem pesca, há alguém de pé. 
Nesta celebração, o Ressuscitado nos convida 
para a refeição e para retomar o caminho com 
Ele. Peçamos que o Senhor abra nossos olhos 
para percebermos sua presença no meio de 
nossa luta e nos firme na missão, apesar de 
todas as dificuldades. Que Ele nos dê a graça de 
podermos repetir em nossa vida a confissão de 
Pedro: “Senhor, tu conheces tudo, e sabes que 
eu te amo”.

(Roteiros Homiléticos do Tempo Pascal - Ano C - 2010)

Leituras da Semana
2ª feira: At 6,8-15; 1Jo 5,1-5; Sl 118; Jo 6,22-29; Mt 
10,22-25a
3ª feira: 1Cor 15,1-8; Sl 18: Jo 14,6-14
4ª feira: At 8,1b-8; Sl 65; Jo 6,35-40
5ª feira: At 8,26-40; Sl 65; Jo 6,44-51
6ª feira: At 9,1-20; Sl 116; Jo 6,53-60
Sábado: At 9,31-42; Sl 115; Jo 6,60-69             
Domingo: At 13,14.43-52; Sl 99; Ap 7,9.14b-17; Jo 
10,27-30

o Domingo de Pentecostes devem ser celebrados 
com alegria e júbilo, como se se tratasse de um 
só e único dia festivo, como um grande Domingo” 
(Normas Universais do Ano Litúrgico, nº 22). O 
Tempo Pascal começa na Vigília Pascal, com a 
Ressurreição de Cristo, e é celebrado durante 
sete semanas, até a vinda do Espírito Santo no 
Domingo de Pentecostes (que significa, em grego, 
cinquenta dias). Esse tempo litúrgico de imensa 
força e significado é uma profunda celebração da 
Páscoa de Cristo, que passa da morte à vida – a 
palavra “Páscoa”, aliás, significa precisamente 
“passagem”, conforme o sentido literal do termo 
na tradição judaica. O Tempo Pascal é também a 
Páscoa da Igreja, Corpo de Cristo, que passa para 
a Vida Nova do Senhor e no Senhor. É um tempo 
que prolonga a alegria inigualável da Ressurreição 
e aguarda, ao final destes cinquenta dias, o dom 
do Espírito Santo na festa de Pentecostes.
Dom Washington Cruz, CP – disponível em: https://arqbrasilia.
com.br/tempo-pascal-periodo-de-vivenciar-com-alegria-a-
graca-da-ressurreicao-de-cristo/

25. Bênção 
Presidente - Que o Deus todo-poderoso vos 
abençoe neste Tempo Pascal 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.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- Levai a todos a alegria do Ressuscitado. Ide em 
paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.

26. Canto Final (Marcos e Cristiane da Matta)
Estrela da evangelização nos ensina a cantar sua 
canção, as maravilhas que fez o Senhor. Santo é 
o nome do Deus Salvador.
1 - Para as montanhas às pressas sair com alegria, 
sorrisos abrir, a boa nova a todos levar com 
prontidão a iniciativa tomar.
2 - E fazer tudo o que Ele mandar, lavar os pés 
corresponde a servir com o mesmo cheiro da 
ovelha andar é envolver-se, é amar, é agir.

Meditando a Palavra de Deus
Celebramos o domingo da pesca abundante. 
O Cristo ressuscitado continua caminhando 
conosco. Quando Ele fala, as coisas acontecem. 
A liturgia deste domingo recorda-nos que a 
comunidade cristã tem por missão testemunhar 
e concretizar o projeto que Jesus iniciou. 
Recorda-nos também que Jesus ressuscitado 
acompanhará sempre a sua Igreja em missão, 
vivificando-a com sua presença e orientando-a 
com a sua Palavra. Sem a presença de Cristo 


