
P. Enfim, nós vos pedimos, tende pie-
dade 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!
P. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade 
do Espírito Santo, toda a honra e toda a 
glória, agora e para sempre.
T. Amém.

18. Rito da Comunhão
P. Rezemos, com amor e confiança, a 
oração que o Senhor Jesus nos ensinou:
T. Pai nosso...  (O celebrante continua)

19. Canto de Comunhão
1. Antes da morte e ressurreição de 
Jesus, / Ele, na Ceia, quis se entregar: 
/ deu-se em comida e bebida para nos 
salvar.
refrão: E quando amanhecer / o dia 
eterno, a plena visão, / ressurgiremos 
por crer / nesta vida escondida no pão. 
2. Para lembrarmos a morte, a cruz 
do Senhor, / nós repetimos, como Ele 
fez: / gestos, palavras, até que volte 
outra vez.
3. Este banquete alimenta o amor dos 
irmãos / e nos prepara a glória do céu. 
/ Ele é a força na caminhada pra Deus.
4. Eis o pão vivo mandado a nós por 
Deus Pai. / Quem O recebe, não mor-
rerá. / No último dia, vai ressurgir, 
viverá.
5. Cristo está vivo, ressuscitou para 
nós. / Esta verdade vai anunciar / a 
toda a terra, com alegria, a cantar.

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão (Jo 15,1.5)

Eu sou a videira, vós os ramos, diz o 

Senhor. Quem permanece em mim e 
eu nele, dá muito fruto, aleluia!

20. Canto de Ação de Graças
refrão:  Misericordes sicut Pater (4x)

1. Demos graças ao Pai, porque é bom 
- “in aeternum misericordia eius”! 
(“eterna é a sua misericórdia”!) / Criou 
o mundo com sabedoria - “in aeternum 
misericordia eius”! / Conduz seu povo 
na história - “in aeternum miseri-
cordia eius”! / Perdoa e acolhe os seus 
filhos - “in aeternum misericordia 
eius”!
2. Demos graças ao Filho, Luz das gen-
tes - “in aeternum misericordia eius”! 
/ Amou-nos com um coração de carne 
- “in aeternum misericordia eius”! 
/Dele recebemos, a Ele nos doamos - 
“in aeternum misericordia eius”! / 
O coração se abra a quem tem fome 
e sede - “in aeternum misericordia 
eius”!
3. Peçamos ao Espírito os sete santos 
dons - “in aeternum misericordia 
eius”! / Fonte de todo bem, dulcíssimo 
alívio - “in aeternum misericordia 
eius”! / Por Ele confortados, ofereçamos 
conforto - “in aeternum misericordia 
eius”! / O amor espera e tudo suporta 
- “in aeternum misericordia eius”!
4. Peçamos a paz ao Deus de toda paz - 
“in aeternum misericordia eius”! / A 
terra espera o Evangelho do Reino - “in 
aeternum misericordia eius”! / Graça 
e alegria a quem ama e perdoa - “in 
aeternum misericordia eius”! / Serão 
novos os céus e a terra - “in aeternum 
misericordia eius”!

21. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Ó Deus de bondade, per-
manecei junto ao vosso povo e fazei 
passar da antiga à nova vida aqueles 
a quem concedestes a comunhão nos 
vossos mistérios. Por Cristo, nosso 
Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais

22. Vivência
L. O mandamento do amor, mais do 
que uma lei como as outras, é um con-
vite que brota do Coração de Deus e se 
dirige ao coração de cada um de nós. 
A Misericórdia é a forma radical de 
viver este amor. Que, ao longo desta 
semana, possamos exprimir com nossos 
atos este amor misericordioso que hoje 
celebramos.

23. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.

P. 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.

T.  Amém.

P. Aquele que, por sua morte, vos deu 
a eterna liberdade, vos conceda, por sua 
graça, a herança eterna.

T. Amém.

P. E, vivendo agora retamente, possais 
no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela 
fé, já ressuscitastes no Batismo.

T. Amém.

P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho = e Espírito Santo.

T. Amém.

P. Levai a todos a alegria do Senhor 
Ressuscitado. Ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.

T.  Graças a Deus.
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  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

1. Ressuscitou o Rei da Glória! / Cris-
to venceu por amor. / Canta, celebra a 
vitória. / Cristo hoje ressuscitou.
refrão: Cristo vive! (2x) Cristo Rei-
na! (2x) Cristo Impera! (2x) Ressusci-
tou meu Senhor!
2. Cristo Jesus, ressurgindo, / a Luz vence 
a escuridão. / Ó morte, onde está tua 
vitória / na festa da Ressurreição?
3. O Pai nos dá Jesus Cristo, / Filho da 
Virgem Maria / pelo Espírito Santo, / 
fonte de amor e alegria.
4. Cantai louvores e glórias. / É para nós 
novo dia. / O Cristo se faz alimento. / É 
Pão na Eucaristia.

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo.
T. Amém.
P. O Senhor, que encaminha os nossos 
corações para o amor de Deus e a cons-
tância de Cristo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

Antífona da Entrada (Sl 97,1-2)

Cantai ao Senhor um canto novo, porque 
ele fez maravilhas; e revelou sua justiça 
diante das nações, aleluia!

3. Ato Penitencial
P. O mandamento do Amor nos inter-
pela a examinar a consciência e ver se 
de fato nós o estamos cumprindo.  

    (Pausa)

P.  Pelo amor não vivenciado nem trans-
mitido, tende compaixão de nós, Senhor.
T.  Porque somos pecadores.
P.  Porque sois bondade infinita, mani-
festai, Senhor, a vossa misericórdia.
T.  e dai-nos a vossa salvação. 
P.  Deus todo-poderoso tenha compai-
xão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. 
T.  Amém. 
P.  Senhor, tende piedade de nós.
T.  Senhor, tende piedade de nós.
P.  Cristo, tende piedade de nós.
T.  Cristo, tende piedade de nós.
P.  Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

4. Hino de Louvor
P. Glória a Deus nas alturas,

T. e paz na terra aos homens por ele 
amados. / Senhor Deus, rei dos céus, 
/ Deus Pai todo-poderoso: / nós vos 
louvamos, / nós vos bendizemos, / 
nós vos adoramos, / nós vos glorifica-
mos, / nós vos damos graças por vossa 
imensa glória. / Senhor Jesus Cristo, 
filho Unigênito, / Senhor Deus, / Cor-
deiro 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.

5. Oração
P. OREMOS: Ó Deus, Pai de bondade, 
que nos redimistes e adotastes como 
filhos e filhas, concedei aos que cre-
em no Cristo a liberdade verdadeira 
e a herança eterna. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo.
T. Amém.
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5o Domingo da Páscoa
A misericórdia vence a morte!

Neste Ano Santo da Misericórdia, ficamos alegres ao sermos acolhidos pela liturgia 
de hoje, que tanto nos fala do mandamento do Amor. Referência maior de toda a 
nossa fé, este amor nos impele a anunciar a Boa Nova do Cristo Ressuscitado, que 
a todos convida para novo céu e nova terra, onde as dores são superadas pelo amor. 
Esta é a atitude misericordiosa que devemos ter a cada dia de nossas vidas.

Entrada: Oswaldo dos Santos; Aclamação: J. Thomaz Filho e Fr. Fabreti; Ofertas: Francisco dos Santos; Comunhão: D. Carlos Alberto Navarro e Waldeci Farias;  
Ação de Graças: Pe. Eugenio Costa e Paul Inwood.
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Liturgia da Palavra
L. A autêntica comunidade é aquela que 
vive cada vez mais o mandamento do 
amor ao próximo, partilhando, de modo 
misericordioso, a vida e a missão. Na 
comunidade, antecipa-se a comunhão 
dos santos ao redor do Ressuscitado.

6. Primeira Leitura
(Sentados) (At 14,21b-27)

Leitura dos Atos dos Apóstolos
Naqueles dias, Paulo e Barnabé, 21bvol-
taram para as cidades de Listra, Icônio 
e Antioquia. 22Encorajando os discípu-
los, eles os exortavam a permanecerem 
firmes na fé, dizendo-lhes: “É preciso 
que passemos por muitos sofrimen-
tos para entrar no Reino de Deus.” 
23Os apóstolos designaram presbíteros 
para cada comunidade. Com orações e 
jejuns, eles os confiavam ao Senhor, em 
quem haviam acreditado. 24Em segui-
da, atravessando a Pisídia, chegaram à 
Panfília. 25Anunciaram a palavra em 
Perge, e depois desceram para Atália. 
26Dali embarcaram para Antioquia, de 
onde tinham saído, entregues à graça 
de Deus, para o trabalho que haviam 
realizado. 27Chegaram ali, reuniram 
a comunidade. Contaram-lhe tudo 
o que Deus fizera por meio deles e 
como havia aberto a porta da fé para 
os pagãos. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial [Sl 144(145)]

refrão:  Bendirei o vosso nome, ó 
meu Deus, meu Senhor e meu Rei para 
sempre.
1. Misericórdia e piedade é o Senhor, * 
ele é amor, é paciência, é compaixão. O 
Senhor é muito bom para com todos, * 
sua ternura abraça toda criatura.
2. Que vossas obras, ó Senhor, vos 
glorifiquem, * e os vossos santos com 
louvores vos bendigam! Narrem a gló-
ria e o esplendor do vosso reino * e 
saibam proclamar vosso poder!

3. Para espalhar vossos prodígios entre 
os homens * e o fulgor de vosso reino 
esplendoroso. O vosso reino é um reino 
para sempre, * vosso poder, de geração 
em geração.

8. Segunda Leitura (Ap 21,1-5a)

Leitura do Livro do Apocalipse de São 
João
Eu, João, 1vi um novo céu e uma nova 
terra. Pois o primeiro céu e a primeira 
terra passaram, e o mar já não existe. 
2Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que 
descia do céu, de junto de Deus, vestida 
qual esposa enfeitada para o seu marido.  
3Então, ouvi uma voz forte que saía do 
trono e dizia: “Esta é a morada de Deus 
entre os homens. Deus vai morar no 
meio deles. Eles serão o seu povo, e o 
próprio Deus estará com eles. 4Deus 
enxugará toda lágrima dos seus olhos. 
A morte não existirá mais, e não haverá 
mais luto, nem choro, nem dor, porque 
passou o que havia antes.” 5Aquele que 
está sentado no trono disse: “Eis que faço 
novas todas as coisas.” Depois, ele me 
disse: “Escreve, porque estas palavras 
são dignas de fé e verdadeiras.” Palavra 
do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho
(De pé)

refrão:  Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
Aleluia! Aleluia!
1. Vós, povos todos da terra – Aleluia! 
Aleluia! / Vinde, cantai ao Senhor! – 
Aleluia! Aleluia! / Vinde, louvai nosso 
Deus – Aleluia! Aleluia!, / que seu amor 
é sem fim! – Aleluia! Aleluia!

10. Evangelho (Jo 13,31-33a.34-35)

P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. = Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
P. 31DEPOIS QUE JUDAS saiu do 
cenáculo, disse Jesus: “Agora foi glo-
rificado o Filho do Homem, e Deus 
foi glorificado nele. 32Se Deus foi glo-

rificado nele, também Deus o glori-
ficará em si mesmo, e o glorificará 
logo. 33aFilhinhos, por pouco tempo 
estou ainda convosco. 34Eu vos dou 
um novo mandamento: amai-vos uns 
aos outros. Como eu vos amei, assim 
também vós deveis amar-vos uns aos 
outros. 35Nisto todos conhecerão que 
sois meus dis cípulos, se tiverdes amor 
uns aos outros.” Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. Homilia (Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

12. Profissão de Fé (De pé)

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso, 
T. criador do céu e da terra. / e em 
Jesus Cristo, seu único filho, nosso 
Senhor, / que foi concebido pelo poder 
do espírito Santo; / nasceu da Virgem 
Maria; / padeceu sob Pôncio Pilatos, 
/ foi crucificado, morto e sepultado. / 
Desceu à mansão dos mortos; / ressus-
citou ao terceiro dia; / subiu aos céus; / 
está sentado à 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. 

13. Preces da Comunidade
P.  Apresentemos nossos pedidos ao 
Pai de Misericórdia, para que, viven-
do o mandamento do amor, sejamos 
autênticos transmissores desse amor 
tão radical.
1. Pela Igreja de Deus, pelo Santo Padre 
Francisco, por nosso Bispo Orani e pelos 
bispos do mundo inteiro, para que a 
unidade da Igreja seja para o mundo o 
sinal do amor de Cristo que nos uniu, 
rezemos:
T.  fazei-nos viver, ó Pai, o mistério 
de vosso amor!
2. Por nossas comunidades, para que, 
vencendo as limitações humanas, saibam 
viver no dia a dia o amor misericordioso 
que Jesus ensinou, rezemos:



3. Por todas as pessoas que, em nossas 
comunidades, motivadas pelo manda-
mento do amor, dedicam-se a trabalhar 
em favor de todos os que sofrem, para 
que o seu exemplo seja para o mundo 
um convite ao compromisso solidário, 
rezemos: 
4. Pelo Ano Santo da Misericórdia, 
para que saibamos acolher e transmitir 
o amor de Deus e viver cada vez mais 
como irmãos, rezemos:
5. Pelas peregrinações aos locais de Por-
ta Santa, para que sejam momentos para 
sairmos de nosso pecado e encontrarmos 
a misericórdia divina, rezemos:

(Outras preces)

P.  Pai de Misericórdia, que vos dignas-
tes alegrar o mundo com a ressurreição 
do vosso amado Filho, concedei-nos 
que, fiéis no vosso serviço, irradiemos, 
por palavras e exemplos, a glória do 
vosso amor. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

 Liturgia Eucarística

14. Canto das Ofertas (Sentados)

1. Bendito sejas, ó Senhor Deus do Uni-
verso, pelo alimento e a Palavra que nos 
dás; / que nos levanta, fortalece e revigo-
ra, nos ensina a toda hora / a lutarmos 
pela paz. (2x)
refrão:  Em tua mesa, partilhamos 
nossos dons e ofertamos nossas vidas, 
ó Senhor. / O pão e o vinho que agora 
nós trazemos e, no altar, te oferecemos 
são sinais do nosso amor.
2. Bendito sejas, ó Senhor Deus de Bon-
dade! A tua Palavra se faz vida em todos 
nós. / Anunciar é a missão que Tu nos 
deste para que o mundo possa crer / ao 
ouvir a tua Voz. (2x)

15. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que esta 
nossa família, reunida em nome de 
Cristo, possa oferecer um sacrifício 
que seja aceito por Deus Pai todo-
-poderoso.

T.  receba o Senhor por tuas mãos 
este sacrifício, para glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda a 
santa Igreja.

16. Oração Sobre as 
Oferendas
P. Ó Deus, que, pelo sublime diálogo 
deste sacrifício, nos fazeis participar 
de vossa única e suprema divindade, 
concedei que, conhecendo vossa ver-
dade, lhe sejamos fiéis por toda a vida. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística II
Prefácio da Páscoa, V
o Cristo, sacerdote e vítima
P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. o nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo o lugar, mas sobre-
tudo neste tempo solene em que Cristo, 
nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação 
de seu corpo, pregado na Cruz, levou à 
plenitude os sacrifícios antigos. Con-
fiante, entregou em vossas mãos seu 
espírito, cumprindo inteiramente vossa 
santa vontade, revelando-se, ao mesmo 
tempo, sacerdote, altar e cordeiro. Por 
essa razão, transbordamos de alegria 
pascal, e celebramos vossa glória, can-
tando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, / Senhor, Deus 
do universo! / o céu e a terra pro-
clamam a vossa glória. / Hosana nas 
alturas! / Bendito o que vem em nome 
do Senhor! / Hosana nas alturas!
P. Na verdade, ó Pai, vós sois santo 
e fonte de toda santidade. Santificai, 
pois, estas oferendas, 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!
P. Estando para ser entregue e abra-
çando livremente a paixão, ele tomou o 
pão, deu graças, e o partiu e deu a seus 
discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente, e o deu a seus discípulos, 
dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓ-
RIA DE MIM. 
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte 
e proclamamos a vossa ressurreição. 
Vinde, Senhor, Jesus!
P. Celebrando, pois, a memória da 
morte e ressurreição do vosso Filho, 
nós vos oferecemos, 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!
P. E nós vos suplicamos que, partici-
pando do Corpo e Sangue de Cristo, 
sejamos reunidos pelo Espírito Santo 
num só corpo.
T. fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!
P. 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!
P. Lembrai-vos também dos nossos 
irmãos e irmãs que morreram na espe-
rança 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 vossos 
filhos!


