
1. refrão meditativo
Alegrem-se os céus e exulte 
a terra! / Ressuscitou Jesus 
Cristo!

2. entrada
1. Jesus Cristo, nossa Páscoa, 
/ ressuscitou e hoje vive. / 
Celebremos, pois a sua festa / 
na alegria da fraternidade.
Jesus Cristo está vivo entre 
nós! / Aleluia! Aleluia! (bis)
2. Ele é nossa esperança, / 
com sua morte deu-nos vida. 
/ E hoje vai conosco, lado a 
lado, / dando sentido ao nosso 
caminhar.
3. Também nós ressuscitamos 
/ para uma vida de amor. / É 
preciso que o mundo veja / 
em nós, cristãos, a Páscoa do 
Senhor.

3. ato PenitenCiaL
1. Senhor, que sois o caminho 
que leva o Pai, / tende piedade 
de nós!
Senhor, tende piedade de nós!
2. Cristo, que sois a verdade 
que ilumina os povos, tende 
piedade de nós!
Cristo, tende piedade de nós!
3. Senhor, que sois a vida que 
renova o mundo, / tende pie-
dade de nós!
Senhor, tende piedade de nós!

4. gLória
Glória a Deus nas alturas / e 
paz na terra aos homens por 
Ele amados. / Senhor Deus, 
Rei dos céus, / Deus Pai todo-
-poderoso, / nós vos  louva-
mos, / nós vos bendizemos, 
/ nós vos adoramos,/ nós vos 
glorificamos, / nós vos damos 
graças, por vossa imensa glória.
Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito, / 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 Altíssimo, 
Jesus Cristo, / com o  Espírito 
Santo, / na glória de Deus Pai.
Amém! (4x)

oração da CoLeta
Ó Deus, Pai de bondade, que 
nos redimistes e adotastes 
como filhos e filhas, concedei 
aos que creem no Cristo a liber-
dade verdadeira e a herança 
eterna. PNSJC.
T.: Amém!

5. Primeira Leitura
   at 6,1-7

Leitura dos Atos dos Apóstolos
Naqueles dias, o número dos 

discípulos tinha aumentado, e 
os fiéis de origem grega come-
çaram a queixar-se dos fiéis de 
origem hebraica. Os de origem 
grega diziam que suas viúvas 
eram deixadas de lado no aten-
dimento diário. Então os Doze 
Apóstolos reuniram a multidão 
dos discípulos e disseram: “Não 
está certo que nós deixemos a 
pregação da Palavra de Deus 
para servir às mesas. Irmãos, é 
melhor que escolhais entre vós 
sete homens de boa fama, reple-
tos do Espírito e de sabedoria, e 
nós os encarregaremos dessa 
tarefa. Desse modo nós podere-
mos dedicar-nos inteiramente à 
oração e ao serviço da Palavra”.

A proposta agradou a toda 
a multidão. Então escolheram 
Estevão, homem cheio de fé 
e do Espírito Santo; e também 
Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, 
Pármenas e Nicolau de Antio-
quia, um grego que seguia a 
religião dos judeus. Eles foram 
apresentados aos apóstolos, 
que oraram e impuseram as 
mãos sobre eles. Entretanto, a 
Palavra do Senhor se espalha-
va. O número dos discípulos 
crescia muito em Jerusalém, e 
grande multidão de sacerdotes 
judeus aceitava a fé.
Palavra do Senhor.
T.: Graças a Deus!
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“Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. 
Ninguém vai ao Pai senão por mim”.
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6. saLmo 32 (33)
Sobre nós venha, Senhor, a 
vossa graça, / da mesma forma 
que em vós nós esperamos! 
1. Ó justos, alegrai-vos no Se-
nhor! / Aos retos fica bem 
glorificá-lo. / Dai graças ao 
Senhor ao som da harpa, / na 
lira de dez cordas celebrai-o!
2. Pois reta é a palavra do Se-
nhor, / e tudo o que ele faz me-
rece fé. / Deus ama o direito e 
a justiça, / transborda em toda 
a terra a sua graça.
3. O Senhor pousa o olhar sobre 
os que o temem, / e que con-
fiam esperando em seu amor, / 
para da morte libertar as suas 
vidas / e alimentá-los quando 
é tempo de penúria.

7. segunda Leitura
1Pd 2,4-9

Leitura da Primeira Carta de 
São Pedro

Caríssimos: Aproximai-vos do 
Senhor, pedra viva, rejeitada 
pelos homens, mas escolhida 
e honrosa aos olhos de Deus. 
Do mesmo modo, também vós, 
como pedras vivas, formai um 
edifício espiritual, um sacerdó-
cio santo, a fim de oferecerdes 
sacrifícios espirituais, agradá-
veis a Deus, por Jesus Cristo. 

Com efeito, nas Escrituras 
se lê: “Eis que ponho em Sião 
uma pedra angular, escolhida 
e magnífica; quem nela confiar, 
não será confundido”. A vós, 
portanto, que tendes fé, cabe 
a honra. Mas para os que não 
creem, “a pedra que os cons-
trutores rejeitaram tornou-se 
a pedra angular, pedra de tro-
peço e rocha que faz cair”. Nela 
tropeçam os que não acolhem 

a Palavra; esse é o destino 
deles. Mas vós sois a raça es-
colhida, o sacerdócio do Reino, 
a nação santa, o povo que ele 
conquistou para proclamar as 
obras admiráveis daquele que 
vos chamou das trevas para a 
sua luz maravilhosa.
Palavra do Senhor.
T.: Graças a Deus!

8. Canto de aCLamação
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Ale-
luia! (bis)
Eu sou o caminho, a Verdade e 
a Vida. / Ninguém chega ao Pai 
senão por mim.

9. evangeLho
Jo 14,1-12

Proclamação do Evangelho 
de Jesus Cristo segundo João

Naquele tempo, disse Jesus 
a seus discípulos: “Não se per-
turbe o vosso coração. Tendes 
fé em Deus, tende fé em mim 
também. Na casa de meu Pai 
há muitas moradas. Se assim 
não fosse, eu vos teria dito. Vou 
preparar um lugar para vós, e 
quando eu tiver ido preparar-
-vos um lugar, voltarei e vos 
levarei comigo, a fim de que 
onde eu estiver estejais tam-
bém vós. E para onde eu vou, 
vós conheceis o caminho”. 

Tomé disse a Jesus: “Senhor, 
nós não sabemos para onde 
vais. Como podemos conhecer 
o caminho?” Jesus respondeu: 
“Eu sou o Caminho, a Verdade 
e a Vida. Ninguém vai ao Pai 
senão por mim. Se vós me 
conhecêsseis, conheceríeis 
também o meu Pai. E desde 
agora o conheceis e o vistes”. 
Disse Felipe: “Senhor, mostra-
-nos o Pai, isso nos basta!” 

Jesus respondeu: “Há tanto 
tempo estou convosco, e não 
me conheces, Felipe? Quem 
me viu, viu o Pai. Como é que 
tu dizes: ‘Mostra-nos o Pai?’ Não 
acreditas que eu estou no Pai e 
o Pai está em mim? As palavras 
que eu vos digo, não as digo por 
mim mesmo, mas é o Pai, que, 
permanecendo em mim, realiza 
as suas obras. Acreditai-me: eu 
estou no Pai e o Pai está em 
mim. Acreditai, ao menos, por 
causa destas mesmas obras. 
Em verdade, em verdade vos 
digo: quem acredita em mim 
fará as obras que eu faço, e fará 
ainda maiores do que estas. 
Pois eu vou para o Pai”.
Palavra da Salvação.
T.: Glória a vós, Senhor!

10. Profissão de fé

oração do dizimista
Deus, nosso Pai, receba o nos-
so agradecimento por tudo 
que o Senhor nos dá. Receba 
o nosso dízimo, uma pequena 
parte do fruto do nosso tra-
balho para ser aplicado nas 
necessidades da nossa Igreja 
e da nossa Comunidade. Não 
é uma esmola, nem as nossas 
sobras. É a nossa lembrança 
de que, se ganhamos nosso 
salário, é porque o Senhor nos 
abençoou e permitiu. E, agora, 
atendendo seu pedido, num 
gesto de agradecimento, que-
remos partilhar o que é nosso 
com a nossa Igreja e a nossa 
Comunidade inteira.

11. Canto das ofertas
1. Bendito sejas, ó Rei da glória! / 
Ressuscitado, Senhor da Igreja! / 
Aqui trazemos as nossas ofertas.
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vê com bons olhos nossas 
humildes ofertas. / Tudo o que 
temos, / seja pra ti, ó Senhor.
2. Vidas se encontram no altar 
de Deus, / gente se doa, dom 
que se imola. / Aqui trazemos 
as nossas ofertas.
3. Irmãos da terra, irmãos do 
céu, / juntos cantemos glória 
ao Senhor. / Aqui trazemos as 
nossas ofertas.

sobre as oferendas
Ó Deus, que, pelo sublime 
diálogo deste sacrifício, nos 
fazeis participar de vossa única 
e suprema divindade, concedei 
que, conhecendo vossa verda-
de, lhe sejamos fiéis por toda a 
vida. PCNS.
T.: Amém!

12. oração euCarístiCa ii
(Prefácio da Páscoa V)

Pr.: Na verdade, é justo e neces-
sário, é nosso dever e salvação 
dar-vos graças, sempre e em 
todo o lugar, mas sobretudo 
neste tempo solene em que 
Cristo, nossa Páscoa, foi imo-
lado.

Pela oblação de seu corpo, 
pregado na Cruz, levou à ple-
nitude os sacrifícios antigos. 
Confiante, entregou em vossas 
mãos seu espírito, cumprindo in-
teiramente vossa santa vontade, 
revelando-se, ao mesmo tempo, 
sacerdote, altar e cordeiro.

Por essa razão, transborda-
mos de alegria pascal, e cele-
bramos vossa glória, cantando, 
a uma só voz:

santo
Santo, Santo, Santo! / Senhor, 
Deus do Universo! / O céu e a 

terra proclamam / a vossa gló-
ria! / : Hosana nas alturas!: / 
Hosana! / : Bendito aquele que 
vem / em nome do Senhor! / : 
Hosana nas alturas! / Hosana!

Pr.: Na verdade, ó Pai, vós sois 
santo e fonte de toda santida-
de. Santificai, pois, estas ofe-
rendas, derramando sobre elas 
o vosso Espírito, a fim de que se 
tornem para nós o Corpo e † o 
Sangue de Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso.
T.: Santificai nossa oferenda, 
ó Senhor!

Pr.: Estando para ser entregue e 
abraçando livremente a paixão, 
ele tomou o pão, deu graças, e 
o partiu e deu a seus discípulos, 
dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI...

Pr.: Do mesmo modo, ao fim 
da ceia, ele tomou o cálice em 
suas mãos, deu graças nova-
mente e o deu a seus discípu-
los, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI...

Pr.: Eis o mistério da fé!
T.: Todas as vezes que come-
mos deste pão e bebemos 
deste cálice, anunciamos, Se-
nhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda!

Pr.: Celebrando, pois, a memó-
ria da morte e ressurreição do 
Vosso Filho, nós vos oferece-
mos, ó Pai, o pão da vida e o 
cálice da salvação; e vos agra-
decemos porque nos tornastes 
dignos de estar aqui na vossa 
presença e vos servir.
T.: Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

Pr.: E nós vos suplicamos que, 
participando do Corpo e San-
gue de Cristo, sejamos reuni-
dos pelo Espírito Santo num 
só corpo.
T.: Fazei de nós um só Corpo e 
um só Espírito!

Pr.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja que se faz presente pelo 
mundo inteiro: que ela cresça 
na caridade, com o Papa (N.), 
com o nosso Bispo (N.) e todos 
os ministros do vosso povo.
T.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!

Pr.: Lembrai-vos, também, dos 
nossos irmãos e irmãs que 
morreram na esperança da 
ressurreição e de todos os que 
partiram desta vida: acolhei-os 
junto a vós na luz da vossa face.
T.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vos-
sos filhos!

Pr.: Enfim, nós vos pedimos, 
tende piedade de todos nós 
e dai-nos participar da vida 
eterna, com a Virgem Maria, 
mãe de Deus, com São José, 
seu esposo, com os santos 
Apóstolos e todos os que neste 
mundo vos serviram, a fim de 
vos louvarmos e glorificarmos, 
por Jesus Cristo, vosso Filho.
T.: Concedei-nos o convívio 
dos eleitos!

Pr.: Por Cristo, com Cristo... 
T.: Amém!

13. Cordeiro
1. Cordeiro de Deus, Cordeiro 
de Deus. / Cordeiro de Deus 
que tirais o pecado do mundo, 
/ tende piedade de nós. / 
Tende, tende piedade. / Tende 
piedade de nós (bis).
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2. Cordeiro de Deus, Cordeiro 
de Deus. / Cordeiro de Deus 
que tirais o pecado do mundo, 
/ tende piedade de nós. / 
Tende, tende piedade. / Tende 
piedade de nós (bis).
2. Cordeiro de Deus, Cordeiro 
de Deus. / Cordeiro de Deus 
que tirais o pecado do mundo, 
/ dai-nos a paz! / Dai-nos a 
paz! (bis).

14. Comunhão i
Cristo ressuscitou e nós com 
ele! / Aleluia! Aleluia!
1. Bendito seja o Pai de Jesus, 
/ que nos cobriu de bênçãos 
celestes.
2. Nós vos louvamos e bendi-
zemos, / porque a luz de Jesus 
dissipou nossas trevas.
3. Nós vos louvamos e bendi-
zemos / porque em nós derra-
mastes o Espírito Santo.
4. Nós vos louvamos e bendi-
zemos / nesta celebração da 
vitória de Cristo!
5. Nós vos louvamos e bendi-
zemos / por tudo que em nós 
por Jesus operastes.

15. Comunhão ii
vós sois o caminho, a verdade 
e a vida, / o pão da alegria 
descido do céu!
1. Nós somos caminheiros que 
marcham para os céus. / Jesus é o 
caminho que nos conduz a Deus.
2. Da noite da mentira, das tre-
vas para a luz. / Busquemos a 
verdade, / verdade é só Jesus.

Mons. Danival Milagres Coelho
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3. Pecar é não ter vida, pecar é  
não ter luz. / Tem vida só quem 
segue os passos de Jesus!
4. Jesus, verdade e vida, cami-
nho que conduz / a Igreja pe-
regrina que marcha para a luz!

Pós Comunhão
Ó Deus de bondade, permane-
cei junto ao vosso povo e fazei 
passar da antiga à nova vida 
aqueles a quem concedestes 
a comunhão nos vossos mis-
térios. PCNS.
T.: Amém!

16. Canto finaL
Ó vem cantar comigo, irmão 
/ nesta festa da ressurreição.
1. Jesus está vivo, / é Rei ven-
cedor. / O céu e a terra / lhe 
cantam louvor. / Aleluia! Aleluia!
2. A tua vitória, / ó morte onde 
está? / A sorte dos pobres / Je-
sus quis mudar. / Aleluia! Aleluia!
3. Da terra do pranto, / do mal 
e da dor, / Jesus abre as portas 
/ pro Reino do amor. / Aleluia! 
Aleluia!
4. É o dia da graça! / A Páscoa 
da vida / venceu a aliança / 
por Deus garantida. / Aleluia! 
Aleluia!

LEITURAS DA SEMANA

Na liturgia da Palavra, Jesus prepara 
os seus discípulos para não se per-

turbarem diante da Cruz, convidando-
-os a uma fé de adesão a sua pessoa: 
“tendes fé em Deus, tende fé em mim 
também” (Jo 14, 1), pois Ele é o Cami-
nho, a Verdade e a Vida (cf. Jo 14,6). 
Não há vida cristã autêntica se a fé 
que professamos não tem implicação 
na vida eclesial e na convivência com 
as pessoas. 

Eis a condição para que a missão de 
Jesus continue através de nós, seus 
discípulos. Ele conta conosco para rea-
lizarmos as suas obras conforme a sua 
Palavra: “quem acredita em mim fará as 
obras que eu faço, e fará ainda maiores 
do que estas” (Jo 14,12). 

De fato, os discípulos empenharam-
-se na continuidade da missão de Jesus, 
anunciando o Evangelho com coragem, 
chamando outros colaboradores, os 
sete diáconos, homens de boa fama, 
cheio do Espírito e de sabedoria, para o 
serviço da caridade. Assim, os apóstolos 
poderiam dedicar-se inteiramente à 
oração e ao serviço da Palavra (cf. At 
6,4). Consequentemente, crescia o 
número dos discípulos em Jerusalém 
e inclusive grande multidão de sacer-
dotes judeus aceitava a fé (cf. At 6,7).

Deste modo, todos nós que aderimos 
à fé em Jesus, somos chamados a segui-
-lo, reconhecendo que Ele é o caminho, 
a verdade e a vida. Crer em Jesus Cristo 
é aderir à sua vida. Nele nos tornamos 
pedras vivas, edifício espiritual, sa-
cerdócio santo, a fim de oferecermos, 
por meio dele, sacrifícios espirituais 
agradáveis a Deus (cf. 1Pd 2,5).  

Portanto, somos convidados a as-
sumir a vida Cristã, numa adesão 
total a Jesus, aprendendo com Ele a 
nos oferecer também como sacrifício 
agradável a Deus (cf. 1Pd 2,5), numa 
vida em favor dos irmãos, como muitos 
têm feito neste período de pandemia do 
COVID-19. Assim, pelo Batismo fomos 
escolhidos para sermos uma nação 
santa, o povo que Ele conquistou para 
proclamar as obras admiráveis daquele 
que nos chamou das trevas para sua luz 
maravilhosa (cf. 1Pd 2,9).
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