


A expressão “direção ou acompan-
hamento espiritual” visa descrever a 
relação existente entre um cristão que 
deseja crescer em sua fidelidade à 
vocação e à santidade e outro 
cristão que o ajuda em sua jornada 
em direção ao Senhor. O autor da 
obra, Cardeal Jorge Medina Estévez, 
nos fornece, com clareza doutrinária, 
um resumo de todos os pontos 
essenciais desse tópico. Com a 
versão em português de A Direção 
Espiritual: para acolher Cristo 
na própria vida, pretende-se 
facilitar o acesso ao conteúdo por 
seminaristas, padres, diretores espiritu-
ais, formadores em seminários e 
reitores. 
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BREVE HISTÓRICO DA 
PARÓQUIA SAGRADA FAMÍLIA

SOTURNO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES.

Nossa paróquia surgiu do desejo de muitas pessoas e com muitas 
reuniões. Quando o Pe. Genivaldo Marcolan Laquini, então Pároco da 
Paróquia São Sebastião, levou o desejo ao Bispo. E no dia 10 de novembro 
de 2006, a Paróquia São Sebastião se desmembrava, surgindo assim a 
Quase-Paróquia Sagrada Família. E no dia 23 de novembro de 2008, na 
Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, presidida 
pelo então Bispo D. Célio de Oliveira Goulart, foi feita a instalação da 
nova paróquia constituída pelas 18 comunidades, situada nos Distritos 
de Gironda e Soturno, tendo com Matriz a Comunidade São Sebastião 
de Soturno. Foi instituído como primeiro Pároco o recém-ordenado 
Presbítero Pe. Rogério Guimarães de Almeida Cunha. Ficou conosco 
até maio de 2011.  E tínhamos a presença do Pe. Helder Salvador, 
e dos Seminaristas que só enriquecem nossa Paróquia. E desde já 
agradecemos pelo trabalho missionário aqui realizado. Servem também 
nossas comunidades o Diácono Tarcizio Chaves de Paula e a Testemunha 
Qualificada para o Matrimonio Adelmar Francisco Lunz.

E em 22 de maio de 2011 passamos a ter como Administrador 
Paroquial o Pe. Walter Luiz Barbiero Milaneze Altoé, que esteve 
conosco até agosto de 2015. E no dia 11 de setembro, tomou posse 
como nosso novo Pároco o Pe. Giovanni Geraldo Quites. Ele ficou em 
nossa paróquia até o mês de maio de 2017. No dia 23 de julho de 2017 
tomou posse o como Pároco o Pe. Carlos Renato Carriço Gomes. E 
como vigário o Pe. Gelson de Sousa, com sua   transferência do para 
Ibitirama o nosso Vigário passou a ser o Pe. Caio. No dia 29 de dezembro 
de 2019 nos despedimos Pe. Carlos Renato que foi transferido para a 
Paróquia São Felipe. E no dia 19 de janeiro de 2020 foi apresentado o 
novo Administrador Paroquia o Pe. Ronaldo Borel de Freitas. E no dia 
12 de fevereiro foi nomeado como Pároco. Que caminhará conosco, 
pastoreando nossas comunidades com sabedoria e a bênção de Deus, 
para que sejamos verdadeiramente anunciadores do Reino, dando 
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continuidade à Comunidade dos discípulos missionários. Hoje nossa 
paróquia tem 18 Comunidades Eclesial de Base, a Casa de Retiro Santa 
Lúcia de Gironda, o sitio Sitasi com a Coord. Do Diácono Tarcizio e 
sua esposa D. Silvia, cuja a Padroeira é N. Sra. de Guadalupe. A Com. 
De Vida Aliança Recanto do Senhor.  Nossa paroquia também dá 
assistência ao Carmelo São José, aos presídios Masculino e Feminino 
e a APAC dando a eles a catequese para receberem os sacramentos e 
Celebrando a Missa uma vez por mês. É bom lembrar que continuamos 
ter a companhia dos Seminaristas do Seminário São João Maria Vianey. 
E temos os Vocacionados ao Diaconato José Ademar Nogueira e o Diogo 
José Zorzanelli, à espera do novo Bispo para a Ordenação de Diácono. 
Que nossa Paróquia continue perseverando na Fé e tendo a graça e o 
exemplo da Sagrada Família de Nazaré.

Arquivo Paroquial 
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INTENÇÕES DO MÊS

CALENDARIO DIOCESANO 2020 – MÊS DE ABRIL

Intenção de oração universal – Libertação das dependências
Rezemos para que todas as pessoas sob a influência de dependências 
sejam bem ajudadas e acompanhadas.

1 - Colégio de Consultores Conselho 
Presbiteral - 09h:00
1 - Início Seminário de Vida Plena no 
Espírito nas Paróquias - RCC
4 - Conselho da Escola Diaconal - 08h:00
4 - Visita Paróquias - Regional V - 
Pastoral Familiar
4 - Visita Regional III - Círculo Bíblico - 
Castelo - 14h:00
4 - Visita Regional V - Círculo Bíblico - 
Ibatiba -  14h:00
4 - Reunião da Dimensão Comunitária 
Participativa - Catedral - 08h:00
4 - Visita Regional I - Itapemirim - Equipe 
para Missão e Juventude
4 - Visita Regional I - Itapemirim - 
Pastoral Socioecológica
6 - CDAE - 14h:30
9 - Missa da Unidade Diocesana e 
bênção dos Santos Óleos - Catedral - 
09h:00
14 - Reunião Comissão Bens Culturais - 
13h:30
18 - Romaria Diocesana ao Convento de 

Nossa Senhora da Penha - Vila Velha
18 - Romaria Jovem - Convento da 
Penha - Setor Juventude
19 - Romaria Diocesana dos Ciclistas ao 
Convento da Penha - Vila Velha
19 - Crisma - Sagrados Corações - 09h:00
19 - Crisma - Piúma - 18h:00
19 - Reunião - Legião de Maria
20 - Festa de Nossa Senhora da Penha
22/04 a 01/05 - 58ª Assembleia Geral da 
CNBB - Aparecida
24 - Reunião Federação - Liga Católica
24 a 26 - Encontro Conjugal Diocesano
24 a 26 - Retiro - RCC
25 - Visita Regional II - Consolação - 
Equipe para Missão e Juventude
25 - Visita Regional II - Consolação - 
Pastoral Socioecológica
26 - II Encontro Vocacional -  Bom Pastor
26 - 2ª Etapa de Formação do MOB - 
Pastoral Familiar
28 - Plantão Comissão Bens Culturais - 
08h:00
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Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.

As: Amém.

Pr: A graça de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comunhão do 
Espírito Santo estejam convosco.

As: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

pecados e nos conduza à vida eterna.

As: Amém.

Segue as invocações:

As: Senhor tende piedade de nós

Pr: Cristo tende piedade de nós. 

As: Cristo tende piedade de nos

Pr: Senhor tende piedade de nós. 

As: Senhor tende piedade de nós.

Ou 

Pr: Senhor, que vistes salvar os 
corações arrependidos, tende piedade 
de nós. 

As: Senhor tende piedade de nós

Pr: Cristo, que viestes chamar os 
pecadores, tente piedade de nós. 

As: Cristo tende piedade de nos

Pr: Senhor, que intercedeis por nós 
junto do Pai, tende piedade de nós. 

As: Senhor tende piedade de nós.

Pr: Deus todo-poderoso tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna.

As: Amém.

Irmãos:

No dia em que celebramos a vitória 
de Cristo sobre o pecado e a morte, 
também nós somos convidados a 
morrer para o pecado e ressurgir para 
uma vida nova. Reconheçamo-nos 
necessitados da misericórdia do Pai. 

Pr: Confessemos os nossos pecados: 

As: Confesso a Deus todo-poderoso 
e a vós, irmãos e irmãs, que pequei 
muitas vezes por pensamentos e 
palavras, atos e omissões, por minha 
culpa, minha tão grande culpa. E peço 
à Virgem Maria, aos anjos e santos e 
a vós, irmãos e irmãs, que rogueis 
por mim a Deus, nosso Senhor.

Pr: Deus todo-poderoso tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos 

ORDINÁRIO DA MISSA

RITOS INICIAIS

ATO PENITENCIAL
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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 louvamos, nós 
vos bendizemos, nós vos adoramos, 
nós 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 
Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito 
Santo, na glória de Deus Pai. Amém.

ORAÇÃO DO DIA

LEITURA (S)

EVANGELHO

PROFISSÃO DE FÉ

CREDO NICENO-
CONSTANTINOPOLITANO

palavras seguintes até... da Virgem 
Maria) 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; ressuscitou 
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.

(própria do dia)

(própria (s) do dia)

(próprio do dia)

(Símbolo Apostólico)

Pr: – Creio em Deus Pai

As: Creio em Deus Pai todo-
poderoso, criador do céu e da terra. 
E em Jesus Cristo, seu único Filho, 
nosso Senhor, (todos se inclinam às 

GLÓRIA

Creio em um só Deus, Pai todo-
poderoso, criador do céu e da terra, e 
de todas as coisas visíveis e invisíveis. 
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, 
Filho Unigênito de Deus, nascido do 
Pai antes de todos os séculos: Deus de 
Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de 
Deus verdadeiro; gerado, não criado, 
consubstancial ao Pai. Por Ele todas as 
coisas foram feitas. E por nós, homens, 
e para nossa salvação, desceu dos 
céus. (Todos se inclinam às palavras 
seguintes até... e se fez homem) e se 
encarnou pelo Espírito Santo, no seio 
da virgem Maria, e se fez homem. 
Também por nós foi crucificado 
sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi 
sepultado.

Ressuscitou ao terceiro dia, conforme 
as Escrituras, e subiu aos céus, onde 
está sentado à direita do Pai. E de novo 
há de vir, em sua glória, para julgar os 
vivos e os mortos; e o seu reino não terá 
fim. Creio no Espírito Santo, Senhor 
que dá a vida, e procede do Pai e do 
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ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

ORAÇÃO EUCARÍSTICA

PREFÁCIOS DO MÊS

LITURGIA EUCARÍSTICA

PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS 

Filho; e com o Pai e o Filho é adorado 
e glorificado: ele que falou pelos 
profetas. Creio na Igreja, una, santa, 
católica e apostólica. Professo um só 
batismo para remissão dos pecados. 
E espero a ressurreição dos mortos e a 
vida do mundo que há de vir. Amém.

Pr: Lavai-me, Senhor, de minhas faltas 
e purificai-me de meus pecados.

Pr: Orai, irmãos e irmãs, para que o 
nosso sacrifício seja aceito por Deus 
Pai todo poderoso. 

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

PREFÁCIO DA QUARESMA IV

(Os frutos do jejum)

PE: Na verdade é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo lugar, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso. 
Pela penitência da Quaresma, 
corrigis nossos vícios, elevais nossos 
sentimentos, fortificais nosso espírito 
fraterno e nos garantis uma eterna 
recompensa, por Cristo, Senhor nosso. 
Por ele, os anjos celebram vossa 
grandeza e os santos proclamam vossa 
glória. Concedei-nos também a nós 
associar-nos a seus louvores, cantando 
(dizendo) a uma só voz...

Pr: Bendito sejais, Senhor, Deus do 
universo, pelo pão que recebemos 
de vossa bondade, fruto da terra e 
do trabalho humano, que agora vos 
apresentamos e para nós se vai tornar 
Pão da vida.

As: Bendito seja Deus para sempre! 

Pr: Pelo mistério desta água e 
deste vinho possamos participar 
da divindade do vosso Filho, que se 
dignou assumir a nossa humanidade.

(continua...) 

Pr: Bendito sejais, Senhor, Deus do 
universo, pelo vinho que recebemos 
de vossa bondade, fruto da videira e 
do trabalho humano, que agora vos 
apresentamos e que para nós se vai 
tornar vinho da salvação.

As: Bendito seja Deus para sempre!

Pr: De coração contrito e humilde, 
sejamos, Senhor, acolhidos por vós; 
e seja o nosso sacrifício de tal modo 
oferecido que vos agrade, Senhor, 
nosso Deus. 

(continua...) 

(própria do dia)

PREFÁCIO DA QUARESMA V

(O êxodo no deserto Quaresmal)
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PR: Na Verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Já se aproximam os dias de 
sua paixão salvadora e de sua gloriosa 
ressurreição. Dias em que celebramos, 
com fervor, a vitória sobre o antigo 
inimigo e entramos no mistério da 
nossa redenção. Enquanto a multidão 
dos anjos e dos santos se alegram 
eternamente na vossa presença em 
humilde adoração, nós nos associamos 
aos seus louvores, cantando (dizendo) 
a uma só voz…

(O mistério pascal)

Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo lugar, mas sobretudo 
nesta noite (neste dia ou neste tempo) 
em que Cristo, nossa Páscoa, foi 
imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro, 
que tira o pecado do mundo. Morrendo, 
destruí a morte e, ressurgindo, deu-nos 
a vida. Transbordando de alegria pascal, 
nós nos unimos aos anjos e a todos os 
santos, para celebrar a vossa glória, 
cantando (dizendo) a uma só voz: 

Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação louvar-nos, 
Pai santo, rico em misericórdia, e 
bendizer vosso nome, enquanto 
caminhamos para a Páscoa, seguindo 
as pegadas de Jesus Cristo, Vosso Filho 
e Senhor nosso, mestre e modelo da 
humanidade, reconciliada e pacificada 
no amor. Vós reabris para a Igreja, 
durante esta Quaresma, a estrada 
do Êxodo, para que ela, aos pés da 
montanha sagrada, humildemente 
tome consciência de sua vocação 
de povo da aliança. E, celebrando 
vossos louvores, escute vossa Palavra 
e experimente os vossos prodígios. 
Por isso, olhando com alegria esses 
sinais de salvação, unidos aos anjos e 
aos santos, entoamos o vosso louvor, 
cantando (dizendo) a uma só voz...

PREFÁCIO DA PAIXÃO 
DO SENHOR I

PREFÁCIO DA PAIXÃO 
DO SENHOR II

PREFÁCIO DA PÁSCOA I

PREFÁCIO DA PÁSCOA III

(O Cristo vivo, nosso intercessor)

Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo lugar, mas sobretudo 
neste tempo solene em que Cristo, 
nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua 

(O poder da Cruz)

PR: Na Verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso. O 
universo inteiro, salvo pela paixão de 
vosso Filho, pode proclamar a vossa 
misericórdia. Pelo poder radiante da 
Cruz, vemos com clareza o julgamento 
do mundo e a vitória de Jesus 
crucificado. Por ele, com os anjos e 
todos os santos, nós vos louvamos, 
cantando (dizendo) a uma só voz…

(A vitória da paixão)
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(A maternidade da Virgem Maria)

Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso, e, 
na festa.( ... ).. de Maria, sempre virgem, 
celebrar os vossos louvores. À sombra 
do Espírito Santo, ela concebeu o vosso 
Filho único e, permanecendo virgem, 
deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, 
Senhor nosso. Por ele, os anjos cantam 
vossa grandeza, os santos proclamam 
vossa glória. Concedei-nos também 
a nós associar-nos a seus louvores, 

cantando (dizendo) a uma só voz...

PREFÁCIO DOS APÓSTOLOS II

PREFÁCIO DOS SANTOS II

PREFÁCIO DE NOSSA SENHORA I 

PREFÁCIO DA PÁSCOA IV

a oferecer-se pela humanidade, e junto 
de vós é nosso eterno intercessor. 
Imolado, já não morre; e, morto, vive 
eternamente. Unidos à multidão dos 
anjos e dos santos, transbordando de 
alegria pascal, nós vos aclamamos, 
cantando (dizendo) a uma só voz: 

PREFÁCIO DOS SANTOS MÁRTIRES

(A restauração do universo pelo 
mistério pascal)

PE: Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo lugar, mas sobretudo 
neste tempo solene em que Cristo, 
nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo 
a corrupção do pecado, realizou uma 
nova criação. E, destruindo a morte, 
garantiu-nos a vida em plenitude. 
Unidos à multidão dos anjos e dos 
santos, transbordando de alegria 
pascal, nós vos aclamamos, cantando 
(dizendo) a uma só voz...

(O testemunho dos apóstolos)

Na Verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
poderoso, por Cristo Senhor Nosso. 
Vós constituístes a vossa Igreja sobre 
o alicerce dos apóstolos, para que 
ela fosse, no mundo, um sinal vivo de 
vossa santidade e anunciasse a todo o 
mundo o Evangelho da Salvação. Por 
esta razão, os anjos do céu, as mulheres 
e os homens da terra, unidos a todas 
as criaturas, proclamamos jubilosos 
vossa glória, cantando (dizendo) a uma 
só voz...

(O exemplo dos santos)

Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo lugar, 
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo Senhor 
nosso. Pelo testemunho admirável 
de vossos Santos e Santas, revigorais 
constantemente a vossa Igreja, 
provando vosso amor para conosco. 
Deles recebemos o exemplo que nos 
ajuda a trabalhar pela realização de 
vosso Reino.  Unidos à multidão dos 
anjos e dos santos, proclamamos 
vossa bondade, cantando (dizendo) a 
uma só voz: 

(O testemunho do martírio)
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Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai 
Santo, Deus eterno e todo-poderoso. 
Pelo (a) mártir S. N, que confessou o 
vosso nome e derramou seu sangue 
como Cristo, manifestais vosso 
admirável poder. Vossa misericórdia 
sustenta a fragilidade humana e nos dá 
coragem para sermos as testemunhas 
de Jesus Cristo, vosso filho e Senhor 
nosso. Enquanto esperamos a glória 
eterna, com todos os vossos anjos e 
santos, nós vos aclamamos, cantando 
(dizendo) a uma só voz...

PREFÁCIO DOS SANTOS PASTORES

sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai 
Santo, Deus eterno e todo-poderoso e 
celebrar a vossa admirável providência 
nos Santos e Santas que se consagraram 
ao Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. 
Neles, chamais novamente os fiéis à 
santidade original e a experimentar, 
já aqui na terra, construindo o vosso 
reino, os dons reservados para o céu. 
Unidos à multidão dos anjos e dos 
santos, proclamamos a vossa bondade, 
cantando (dizendo) a uma só voz...

PREFÁCIO DAS SANTAS VIRGENS 
E DOS SANTOS RELIGIOSOS

(O sinal da consagração a Deus)

Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, 

PREFÁCIO DOS FIÉIS DEFUNTOS II

ORAÇÃO EUCARÍSTICA I

ORAÇÕES EUCARÍSTICAS

(Morte de Cristo, vida do cristão)

Na Verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso, 
por vosso Filho, Senhor nosso. Um por 
todos, ele aceitou morrer na cruz para 
nos livrar a todos da morte. Entregou 
de boa vontade sua vida, para que 
pudéssemos viver eternamente. 
Por isso, com os anjos e todos os 
santos, nós vos aclamamos, cantando 
(dizendo) a uma só voz: 

(A presença dos santos pastores 
na Igreja)

Na Verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso, 
por Cristo, Senhor nosso. Vós nos 
concedeis a alegria de celebrar a festa 
de S. N., e fortaleceis a vossa Igreja com 
o exemplo de sua vida, o ensinamento 
de sua pregação e o auxílio de suas 
preces. Enquanto a multidão dos anjos 
e dos santos se alegra eternamente na 
vossa presença, nós nos associamos 
a seus louvores, cantando (dizendo) a 
uma só voz...

(Missal, página 469)

Pr: Pai de misericórdia, a quem sobem 
nossos louvores, nós vos pedimos 
por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso, que abençoeis † estas oferendas 
apresentadas ao vosso altar.

As: Abençoai nossa oferenda, ó Senhor!
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Pr: Nós as oferecemos pela vossa Igreja 
santa e católica: concedei-lhe paz e 
proteção, unindo-a num só corpo e 
governando-a por toda a terra. Nós 
as oferecemos também pelo vosso 
servo o papa (N.), por nosso bispo (N.) 
e por todos os que guardam a fé que 
receberam dos apóstolos.

As: Conservai a vossa Igreja sempre 
unida!

Pr: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos e filhas (N.N.) (Pausa) e de todos 
os que circundam este altar, dos quais 
conheceis a fidelidade e a dedicação 
em vos servir. Eles vos oferecem 
conosco este sacrifício de louvor por si 
e por todos os seus e elevam a vós as 
suas preces para alcançar o perdão de 
suas faltas, a segurança em suas vidas 
e a salvação que esperam.

As: Lembrai-vos, ó Pai, de vossos 
filhos!

Pr: Em comunhão com toda a Igreja, 
celebramos o dia santo (a noite santa) 
da ressurreição de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. Veneramos também a 
Virgem Maria e seu esposo São José. * 
os santos apóstolos e mártires: Pedro 
e Paulo, André, (Tiago e João, Tomé, 
Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, 
Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, 
Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço 
e Crisógono, João e Paulo, Cosme e 
Damião), e todos os vossos santos. Por 
seus méritos e preces, concedei-nos 
sem cessar a vossa proteção.

As: Em comunhão com toda a Igreja 
aqui estamos!

Pr: Recebei, ó Pai, com bondade, a 

oferenda dos vossos servos e de toda 
a vossa família. Nós a oferecemos 
também por aqueles que fizestes 
renascer pela água e pelo Espírito 
Santo, dando-lhes o perdão de todos 
os pecados. Dai-nos sempre a vossa 
paz, livrai-nos da condenação eterna e 
acolhei-nos entre os vossos eleitos.

Pr: Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar 
estas oferendas, a fim de que se tornem 
para nós o Corpo e o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso filho e Senhor nosso.

As: Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

Pr: Na noite em que ia ser entregue, ele 
tomou o pão em suas mãos, elevou os 
olhos a vós, ó Pai, 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 SANGUE 
DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE 
SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS, PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA 
DE MIM.

 
Eis o mistério da fé! 

As: Salvador do mundo salvai-nos, 
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vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição. 

Pr: Celebrando, pois, a memória 
da paixão do vosso Filho, da sua 
ressurreição dentre os mortos e 
gloriosa ascensão aos céus, nós, 
vossos servos, e também vosso povo 
santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre 
os bens que nos destes, o sacrifício 
perfeito e santo, pão da vida eterna e 
cálice da salvação.

As: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Pr: Recebei, ó Pai, esta oferenda, como 
recebestes a oferta de Abel, o sacrifício 
de Abraão e os dons de Melquisedeque. 
(Une as mãos e inclina-se). Nós vos 
suplicamos que ela seja levada à vossa 
presença, para que, ao participarmos 
deste altar, recebendo o Corpo e o 
Sangue de vosso Filho, (ergue-se e 
faz sobre si o sinal da cruz, dizendo) 
sejamos repletos de todas as graças e 
bênçãos do céu.

As: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Pr: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos 
e filhas (N.N.) (pausa) que partiram 
desta vida, marcados com o sinal da fé. 
A eles e a todos os que adormeceram 
no Cristo concedei a felicidade, a luz e 
a paz.

As: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!

Pr: E a todos nós, pecadores, (bate no 
peio) que confiamos na vossa imensa 
misericórdia, concedei, não por nossos 
méritos, mas por vossa bondade, o 
convívio dos apóstolos e mártires: 
João Batista e Estevão, Matias e 

(Missal, página 477)

Pr: O Senhor esteja convosco.

As: Ele está no meio de nós.

Pr: Corações ao alto.

As: O nosso coração está em Deus.

Pr: Demos graças ao Senhor, nosso 
Deus.

As: É nosso dever e nossa salvação.

Pr: Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso, 
por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa 
palavra viva, pela qual tudo criastes. 
Ele é o nosso Salvador e Redentor, 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II

Barnabé, (Inácio, Alexandre, Marcelino 
e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águeda 
e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia) e todos 
os vossos santos. Por Cristo, Senhor 
nosso.

As: Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!

Pr: Por ele não cessais de criar e 
santificar estes bens e distribuí-los 
entre nós.
Pr: 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. 

As: Amém!
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verdadeiro homem, concebido do 
Espírito Santo e nascido da Virgem 
Maria. Ele, para cumprir a vossa 
vontade e reunir um povo santo em 
vosso louvor, estendeu os braços na 
hora da sua paixão, a fim de vencer 
a morte e manifestar a ressurreição. 
Por ele, os anjos celebram vossa 
grandeza e os santos proclamam vossa 
glória. Concedei-nos também a nós 
associar-nos a seus louvores, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

As: Santo, Santo, Santo, Senhor, 
Deus do universo! O céu e a terra 
proclamam a vossa glória. Hosana 
nas alturas! Bendito o que vem em 
nome do Senhor! Hosana nas alturas!

Pr: 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.

As: 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: 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, o deu a seus 
discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE 

DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE 
SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA 
DE MIM.

 
Eis o mistério da fé! 

As: Todas as vezes que comemos 
deste pão e bebemos deste cálice, 
anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto esperamos a vossa vinda!

Pr: 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 
agradecemos por que nos tornastes 
dignos de estar aqui na vossa presença 
e vos servir.

As: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Pr: E nós vos suplicamos que, 
participando do Corpo e Sangue de 
Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito 
Santo num só corpo.

 As: 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.

As: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!

Nas missas pelos fiéis defuntos 
pode-se acrescentar o parágrafo 
abaixo:
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Pr: Lembrai-vos do vosso filho 
(da vossa filha) N., que (hoje) 
chamastes deste mundo à vossa 
presença. Concedei-lhe que, tendo 
participado da morte de Cristo 
pelo batismo, participe igualmente 
da sua ressurreição. 
As: Concedei-lhe contemplar a 
vossa face!

Pr: Lembrai-vos também dos (outros) 
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.

As: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
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, 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.

As: Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!

Pr: 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.

As: Amém.

Pr: Na verdade, vós sois santo, ó Deus 
do universo, e tudo o que criastes 
proclama o vosso louvor, porque, 
por Jesus Cristo, vosso filho e Senhor 
nosso, e pela força do Espírito Santo, 
dais vida e santidade a todas as coisas 
e não cessais de reunir o vosso povo, 
para que vos ofereça em toda parte, 
do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício 
perfeito.

As: Santificai e reuni o vosso povo!

Pr: Por isso, nós vos suplicamos: 
santificai pelo Espírito Santo as 
oferendas que vos apresentamos para 
serem consagradas, a fim de que se 
tornem o Corpo † e o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que 
nos mandou celebrar este mistério.

As: Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

Pr: Na noite em que ia ser entregue, 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 SANGUE 
DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE 
SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA 
DE MIM.

Eis o mistério da fé! 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III

(Missal, página 482)



17

N., com os bispos do mundo inteiro, o 
clero e todo o povo que conquistastes.

As: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!

Pr: Atendei às preces da vossa família, 
que está aqui, na vossa presença. Reuni 
em vós, Pai de misericórdia, todos os 
vossos filhos e filhas dispersos pelo 
mundo inteiro.

As: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!

Pr: Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs que 
partiram desta vida e todos os que 
morreram na vossa amizade. Unidos 
a eles, esperamos também nós saciar-
nos eternamente da vossa glória, por 
Cristo, Senhor nosso.

As: A todos saciai com vossa glória!

Pr: Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça.
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. 

As: Amém.

As: Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!

Pr: Celebrando agora, ó Pai, a memória 
do vosso Filho, da sua paixão que nos 
salva, da sua gloriosa ressurreição e 
da sua ascensão ao céu, e enquanto 
esperamos a sua nova vinda, nós vos 
oferecemos em ação de graças este 
sacrifício de vida e santidade.

As: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Pr: Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício 
que nos reconcilia convosco e concedei 
que, alimentando-nos com o Corpo 
e o Sangue do vosso Filho, sejamos 
repletos do Espírito Santo e nos 
tornemos em Cristo um só corpo e um 
só espírito.

As: Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

Pr: Que ele faça de nós uma oferenda 
perfeita para alcançarmos a vida eterna 
com os vossos santos: a Virgem Maria, 
Mãe de Deus, São José, seu esposo, os 
vossos Apóstolos e Mártires (santo do 
dia ou padroeiro) e de todos os santos, 
que não cessam de interceder por nós 
na vossa presença.

As: Fazei de nós uma perfeita 
oferenda!

Pr: E agora, nós vos suplicamos, 
ó Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a 
salvação ao mundo inteiro. Confirmai 
na fé e na caridade a vossa Igreja, 
enquanto caminha neste mundo: o 
vosso servo o papa N., o nosso bispo 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA V

(Missal, página 495)

Pr: O Senhor esteja convosco.

As: Ele está no meio de nós.

Pr: Corações ao alto.

As: O nosso coração está em Deus.
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Pr: Demos graças ao Senhor, nosso 
Deus.

As: É nosso dever e nossa salvação.

Pr: É justo e nos faz todos ser mais 
santos louvar a vós, ó Pai, no mundo 
inteiro, de dia e de noite, agradecendo 
com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É 
ele o sacerdote verdadeiro que sempre 
se oferece por nós todos, mandando 
que se faça a mesma coisa que fez 
naquela ceia derradeira. Por isso, 
aqui estamos bem unidos, louvando 
e agradecendo com alegria, juntando 
nossa voz à voz dos anjos e à voz dos 
santos todos, para cantar (dizer):

As: Santo, santo, santo...

As: Senhor, vós que sempre quisestes 
ficar muito perto de nós, vivendo 
conosco no Cristo, falando conosco por 
ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim 
de que as nossas ofertas se mudem no 
Corpo † e no Sangue de nosso Senhor 
Jesus Cristo.

As: Mandai vosso Espírito Santo!

Pr: Na noite em que ia ser entregue, 
ceando com seus apóstolos, Jesus, 
tendo o pão em suas mãos, olhou para 
o céu e deu graças, partiu o pão e o 
entregou 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, 
tomou o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente o entregou a seus 
discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 

CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE 
DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE 
SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS, PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA 
DE MIM.

Tudo isto é mistério da fé! 

As: Toda vez que se come deste Pão, 
toda vez que se bebe deste Vinho, se 
recorda a paixão de Jesus Cristo e se 
fica esperando sua volta.

Pr: Recordamos, ó Pai, neste momento, 
a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua 
ressurreição e ascensão; nós queremos 
a vós oferecer este Pão que alimenta e 
que dá vida, este Vinho que nos salva e 
dá coragem.

As: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Pr: E quando recebermos Pão e Vinho, 
o Corpo e Sangue dele oferecidos, o 
Espírito nos una num só corpo, para 
sermos um só povo em seu amor.

As: O Espírito nos uma num só corpo!

Pr: Protegei vossa Igreja que caminha 
nas estradas do mundo rumo ao céu, 
cada dia renovando a esperança de 
chegar junto a vós, na vossa paz.

As: Caminhamos na estrada de Jesus!

Pr: Daí ao santo Padre, o Papa N., ser 
bem firme na Fé, na Caridade, e a N., 
que é Bispo desta Igreja, muita luz para 
guiar o seu rebanho.

As: Caminhamos na estrada de Jesus!

Pr: Esperamos entrar na vida eterna 
com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, 
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São José, seu esposo, os apóstolos e 
todos os santos, que na vida souberam 
amar Cristo e seus irmãos.

As: Esperamos entrar na vida eterna!

Pr: A todos os que chamastes para 
outra vida na vossa amizade, e aos 
marcados com o sinal da fé, abrindo 
vossos braços, acolhei-os. Que vivam 
para sempre bem felizes no reino que 
para todos preparastes.

As: A todos dai a luz que não se apaga!

Pr: E a nós, que agora estamos reunidos 
e somos povo santo e pecador, dai 
força para construirmos juntos o vosso 
reino que também é nosso.
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. 

As: Amém.

RITO DA COMUNHÃO

ORAÇÃO DO PAI-NOSSO

Pai nosso que estais nos céus, 
santificado seja o vosso nome; venha 
a nós o vosso Reino, seja feita a vossa 
vontade, assim na terra como no céu. 
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, 
perdoai-nos as nossas ofensas, assim 
como nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido e não nos deixeis cair em 
tentação, mas livrai-nos do mal! 

(O presidente continua...) 

Pr: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, 
e dai-nos hoje a vossa paz! Ajudados 

ORAÇÃO PELA PAZ

pela vossa misericórdia, sejamos 
sempre livres do pecado e protegidos 
de todos os perigos, enquanto, vivendo 
a esperança, aguardamos a vinda de 
Cristo Salvador.

As: Vosso é o Reino, o poder e a glória 
para sempre!

Pr: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos Apóstolos: eu vos deixo a paz, 
eu vos dou a minha paz. Não olheis os 
nossos pecados, mas a fé que anima 
vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso 
desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo.

As: Amém.

Pr: A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.

As: O amor de Cristo nos uniu.

Pr: Irmãos e irmãs, saudai-vos em 
Cristo Jesus.

(Segundo o costume, pode-se 
cumprimentarem) 

Pr: Esta união do Corpo e do Sangue 
de Jesus, o Cristo e Senhor nosso, que 
vamos receber, nos sirva para a vida 
eterna.

As: Cordeiro de Deus, que tirais o 
pecado do mundo, tende piedade 
de nós. Cordeiro de Deus, que tirais 
o pecado do mundo, tende piedade 
de nós. Cordeiro de Deus que tirais o 
pecado do mundo, dai-nos a paz.

Pr: Senhor Jesus Cristo, o vosso Corpo 
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e o vosso Sangue, que vou receber, 
não se tornem causa de juízo e 
condenação; mas, por vossa bondade, 
sejam sustento e remédio para minha 
vida.

Pr: Provai e vede como o Senhor é 
bom; feliz de quem nele encontra seu 
refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO

o pecado do mundo.

As: Senhor, eu não sou digno/a de 
que entreis em minha morada, mas 
dizei uma palavra e serei salvo/a.

(própria do dia)

RITOS INICIAIS

DIA 01 – QUARTA-FEIRA
V SEMANA DA QUARESMA

(Roxo, Pref. da paixão I – ofício do dia)

LITURGIA DA PALAVRA

Continuando nosso itinerárario quaresmal, 
queremos nesta celebração da eucaristia 
rezar pedindo a graça de sermos sempre 
em Jesus, livres para crer, amar e servir. A 
verdade que nos liberta é o próprio Jesus e 
sua palavra. 

Antífona da entrada: Vós me livrais, 
Senhor, de meus inimigos; vós me 
fazeis suplantar o agressor e do homem 
violento me salvais! (Sl 17,48s).

Oração do dia
Ó Deus de misericórdia, iluminai nossos 
corações purificados pela penitência. 
E ouvi com paternal bondade aqueles 
a quem dais o afeto filial. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.

sermos seus verdadeiros discípulos 
e conhecermos a verdade que há de 
nos libertar: permanecermos em sua 
Palavra. Aqui temos o sustento e a força 
para reconhecer os falsos profetas e 
não cair na tentação de adorar a outros 
deuses.

I LEITURA 
Dn 3,14-20.24.49a.91-92.95

Leitura da Profecia de Daniel

Naqueles dias, 14o rei Nabucodonosor 
tomou a palavra e disse: “É verdade, 
Sidrac, Misac e Abdênago, que não 
prestais culto a meus deuses e não 
adorais a estátua de ouro que mandei 
erguer? 15E agora, quando ouvirdes 
tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, 
saltério e gaitas, e toda espécie 
de instrumentos, estais prontos a 
prostrar-vos e adorar a estátua que 
mandei fazer? Mas, se não fizerdes 
adoração, no mesmo instante sereis 
atirados na fornalha de fogo ardente; 
e qual é o deus que poderá libertar-Jesus nos aponta a condição para 
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vos de minhas mãos?” 16Sidrac, Misac 
e Abdênago responderam ao rei 
Nabucodonosor: “Não há necessidade 
de te respondermos sobre isto: 17se o 
nosso Deus, a quem rendemos culto, 
pode livrar-nos da fornalha de fogo 
ardente, ele também poderá libertar-
nos de tuas mãos, ó rei. 18Mas, se ele 
não quiser libertar-nos, fica sabendo, 
ó rei, que nós não prestaremos culto a 
teus deuses e tampouco adoraremos a 
estátua de ouro que mandaste fazer”. 
19A estas palavras, Nabucodonosor 
encheu-se de cólera contra Sidrac, 
Misac e Abdênago, a ponto de se alterar 
a expressão do rosto; deu ordem para 
acender a fornalha com sete vezes mais 
fogo que de costume; 20e encarregou os 
soldados mais fortes do exército para 
amarrarem Sidrac, Misac e Abdênago 
e os lançarem na fornalha de fogo 
ardente. 24Os três jovens andavam 
de cá para lá no meio das chamas, 
entoando hinos a Deus e bendizendo 
ao Senhor. 49aMas o anjo do Senhor 
tinha descido simultaneamente na 
fornalha para junto de Azarias e seus 
companheiros. 91O rei Nabucodonosor, 
tomado de pasmo, levantou-se 
apressadamente, e perguntou a seus 
ministros: “Porventura, não lançamos 
três homens bem amarrados no meio 
do fogo?” Responderam ao rei: “É 
verdade, ó rei”. 92Disse este: “Mas eu 
estou vendo quatro homens andando 
livremente no meio do fogo, sem 
sofrerem nenhum mal, e o aspecto 
do quarto homem é semelhante ao 
de um filho de Deus”. 95Exclamou 
Nabucodonosor: “Bendito seja o Deus 
de Sidrac, Misac e Abdênago, que 
enviou seu anjo e libertou seus servos, 
que puseram nele sua confiança 
e transgrediram o decreto do rei, 

preferindo entregar suas vidas a servir 
e adorar qualquer outro Deus que 
não fosse o seu Deus”. – Palavra do 
Senhor.

SALMO RESPONSORIAL 
Dn 3, 52.53-54 .55.56 

R. A vós louvor, honra e glória 
eternamente!

1. 52Sede bendito, Senhor Deus de 
nossos pais. * / A vós louvor, honra e 
glória eternamente! / Sede bendito, 
nome santo e glorioso. * / A vós louvor, 
honra e glória eternamente! – R. 

2. 53No templo santo onde refulge a 
vossa glória. * / A vós louvor, honra 
e glória eternamente! / 54E em vosso 
trono de poder vitorioso. * / A vós 
louvor, honra e glória eternamente! – R. 

3. 55Sede bendito, que sondais as 
profundezas. * / A vós louvor, honra 
e glória eternamente! / E superior 
aos querubins vos assentais. * / A vós 
louvor, honra e glória eternamente! – R. 

4. 56Sede bendito no celeste 
firmamento. / A vós louvor, honra e 
glória eternamente! – R. 

Aclamação ao Evangelho
R. Honra, glória, poder e louvor / a 
Jesus, nosso Deus e Senhor!

V. Felizes os que observam / a palavra 
do Senhor, de reto coração, / e que 
produzem muitos frutos, / até o fim 
perseverantes! (Lc 8,15) – R. 

EVANGELHO - Jo 8,31-42 
+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João
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R: Ensinai-nos, Senhor, a vossa Lei.

2. Para que os jovens cristãos sejam 
audazes e saibam anunciar aos pagãos 
de hoje que a salvação que eles 
esperam vem de Cristo. R.

3. Para que aqueles que são escravos do 
dinheiro, do bem-estar, do que é ilícito 
e do que é mau experimentem um dia a 
força libertadora da Palavra. R.

4. Para que a comunhão da Eucaristia 
que celebramos nos liberte, cada vez 
mais, dos nossos vícios, da maldade, 
da intolerância e do pecado. R.

Naquele tempo, 31Jesus disse aos 
judeus que nele tinham acreditado: 
“Se permanecerdes na minha 
palavra, sereis verdadeiramente meus 
discípulos, 32e conhecereis a verdade, e 
a verdade vos libertará”. 33Responderam 
eles: “Somos descendentes de Abraão, 
e nunca fomos escravos de ninguém. 
Como podes dizer: ‘Vós vos tornareis 
livres?’” 34Jesus respondeu: “Em 
verdade, em verdade vos digo, todo 
aquele que comete pecado é escravo 
do pecado. 35O escravo não permanece 
para sempre numa família, mas o 
filho permanece nela para sempre. 
36Se, pois, o Filho vos libertar, sereis 
verdadeiramente livres. 37Bem sei 
que sois descendentes de Abraão; no 
entanto, procurais matar-me, porque 
a minha palavra não é acolhida por 
vós. 38Eu falo o que vi junto do Pai; e 
vós fazeis o que ouvistes do vosso pai”. 
39Eles responderam então: “O nosso 
pai é Abraão”. Disse-lhes Jesus: “Se 
sois filhos de Abraão, praticai as obras 
de Abraão! 40Mas agora, vós procurais 
matar-me, a mim, que vos falei a 
verdade que ouvi de Deus. Isto, Abraão 
não o fez. 41Vós fazeis as obras do vosso 
pai”. Disseram-lhe, então: “Nós não 
nascemos do adultério, temos um só 
pai: Deus”. 42Respondeu-lhes Jesus: “Se 
Deus fosse vosso Pai, vós certamente 
me amaríeis, porque de Deus é que eu 
saí, e vim. Não vim por mim mesmo, 
mas foi ele que me enviou”. – Palavra 
da salvação.

Oração Universal
1. Para que todos os discípulos de 
Jesus, nos tempos difíceis que a Igreja 
atravessa, saibam viver de acordo com 
a fé. R.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas
Acolhei, ó Deus, as oferendas que 
nos destes a fim de que, oferecidas 
em vossa honra, possam tornar-se 
remédio para nós. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Antífona da comunhão: Deus nos 
transportou para o reino do seu Filho 
amado, no qual temos a redenção pelo 
seu sangue, o perdão dos pecados (Cl 
1,13-14). 

Depois da comunhão
Ó Deus, que o sacramento recebido 
nos seja um remédio do céu, para que 
expulse os vícios de nossos corações e 
nos mantenha sob a vossa proteção. 
Por Cristo, nosso Senhor.
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RITOS INICIAIS

Neste tempo quaresmal, temos um 
apelo muito forte da igreja para 
aprofundar, ler, meditar e praticar com 
mais empenho o dom da palavra de 
Deus. Na Palavra lida, encontramos 
a história da promessa de Deus que 
começa com Abraão, o pai na fé, e 
culmina com a vinda do seu Filho. Jesus 
é a autêntica manifestação do Pai e o 
cumpridor perfeito do projeto divino.

Antífona da entrada: Cristo é o 
mediador de uma nova aliança, para 
que, por meio de sua morte, recebam 
os eleitos a herança eterna que lhes foi 
prometida (Hb 9,15). 

Oração do dia
Assisti, ó Deus, aqueles que vos 
suplicam e guardai com solicitude os 
que esperam em vossa misericórdia, 
para que, libertos dos nossos pecados, 
levemos uma vida santa e sejamos 
herdeiros das vossas promessas. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.

fecunda que, recebendo a semente da 
palavra, ela possa produzir seus frutos 
de conversão, paz e justiça.

I LEITURA - Gn 17,3-9
Leitura do Livro do Gênesis

Naqueles dias, 3Abrão prostrou-se com 
o rosto por terra. 4E Deus lhe disse: “Eis 
a minha aliança contigo: tu serás pai 
de uma multidão de nações. 5Já não 
te chamarás Abrão, mas o teu nome 
será Abraão, porque farei de ti o pai de 
uma multidão de nações. 6Farei crescer 
tua descendência infinitamente. 
Farei nascer de ti nações, e reis sairão 
de ti. 7Estabelecerei minha aliança 
entre mim e ti e teus descendentes 
para sempre; uma aliança eterna, 
para que eu seja teu Deus e o Deus 
de teus descendentes. 8A ti e aos teus 
descendentes darei a terra em que 
vives como estrangeiro, todo o país 
de Canaã como propriedade para 
sempre. E eu serei o Deus dos teus 
descendentes”. 9Deus disse a Abraão: 
“Guarda a minha aliança, tu e a tua 
descendência para sempre”. – Palavra 
do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL 
Sl 104(105), 4-5.6-7.8-9 

R. O Senhor se lembra sempre da 
aliança!

1. Procurai o Senhor Deus e seu poder, 
* / buscai constantemente a sua face! 

DIA 02 – QUINTA-FEIRA
V SEMANA DA QUARESMA

(Roxo, Pref. da paixão I - ofício do dia)

LITURGIA DA PALAVRA

A aliança que Deus faz com Abraão 
continua nos confirmando na fé. 
Guardemos no coração a palavra divina, 
a qual nos garante a vida sem fim. Que 
o nosso coração seja sempre uma terra 
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eu o conheço e, se dissesse que não 
o conheço, seria um mentiroso, como 
vós! Mas eu o conheço e guardo a sua 
palavra. 56Vosso pai Abraão exultou, 
por ver o meu dia; ele o viu, e alegrou-
se”. 57Os judeus disseram-lhe então: 
“Nem sequer cinquenta anos tens, e 
viste Abraão!?” 58Jesus respondeu: “Em 
verdade, em verdade vos digo, antes 
que Abraão existisse, eu sou”. 59Então 
eles pegaram em pedras para apedrejar 
Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do 
templo. – Palavra da salvação.

Oração Universal
1. Pelos cristãos que ouvem a palavra 
de Jesus, pelos que guardam fielmente 
ate a morte e pelos que a fazem 
frutificar em boas obras. R.

R: Ouvi, Senhor, a nossa prece.

2. Pelos que gostam de ouvir Jesus 
falar do Pai, pelos que creem que Ele 
esta vivo para sempre e pelos que 
se alegram com os dons que d’Ele 
recebem. R.

3. Pelos homens com quem Deus faz 
aliança ainda hoje, pelos que a mantem 
e a vivem com alegria e por aqueles 
que a rejeitam e abandonam. R.

4. Por esta assembleia e pelos outros 
paroquianos, pelos mais novos, pelos 
mais velhos e pelos idosos e por aqueles 
que estão prestes a deixar-nos. R.

/ Lembrai as maravilhas que ele fez, * 
/ seus prodígios e as palavras de seus 
lábios! – R. 

2. Descendentes de Abraão, seu 
servidor, * / e filhos de Jacó, seu 
escolhido, / ele mesmo, o Senhor, é 
nosso Deus, * / vigoram suas leis em 
toda a terra. – R. 

3. Ele sempre se recorda da aliança, * 
/ promulgada a incontáveis gerações; / 
da aliança que ele fez com Abraão, * / 
e do seu santo juramento a Isaac. – R. 

Aclamação ao Evangelho
R. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, 
que é amor!

V. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz. / Não 
fecheis os corações como em Meriba! 
(Cf. Sl 94[95], 8ab) – R. 

EVANGELHO - Jo 8,51-59
+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João

Naquele tempo, disse Jesus aos 
judeus: 51“Em verdade, em verdade, 
eu vos digo: se alguém guardar a 
minha palavra, jamais verá a morte”. 
52Disseram então os judeus: “Agora 
sabemos que tens um demônio. 
Abraão morreu e os profetas também, 
e tu dizes: ‘Se alguém guardar a 
minha palavra jamais verá a morte’. 
53Acaso és maior do que nosso pai 
Abraão, que morreu, como também 
os profetas? Quem pretendes tu ser?” 

54Jesus respondeu: “Se me glorifico 
a mim mesmo, minha glória não vale 
nada. Quem me glorifica é o meu Pai, 
aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. 
55No entanto, não o conheceis. Mas 

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas
Acolhei, ó Deus, com bondade, este 
sacrifício para que seja proveitoso à 
nossa conversão e à salvação de todo 
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o mundo. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Deus não 
quis poupar seu próprio Filho, mas o 
entregou por todos nós, e deu-nos, 
com ele, todas as coisas (Rm 8,32).

Depois da comunhão
Nutridos, ó Deus, pelo pão que nos 
salva, imploramos vossa misericórdia, 
a fim de que, pelo mesmo sacramento 
que nos dais como alimento neste 
mundo, nos leveis a participar da vida 
eterna. Por Cristo, nosso Senhor.

COMEMORAÇÃO FACULTATIVA
SÃO FRANCISCO DE PAULA

(Roxo – ofício da memória)

Fundador da Ordem dos Mínimos. 
Deixou o convívio humano e todo 
o tipo de luxo que ela lhe podia 
proporcionar para gozar da 
intimidade do Cristo crucificado, 
dedicando-se a uma vida austéra, 
repleta de oração e penitência.

Antífona da entrada: Estes são os 
santos que receberam a bênção do 
Senhor e a misericórdia de Deus, 
seu salvador. É a geração dos que 
buscam Deus (Sl 23,5-6).

Oração do dia
Ó Deus, que exaltais os humildes, 
vós elevastes à glória dos vossos 
santos são Francisco de Paula. 
Auxiliados por seus méritos e 
seguindo o seu exemplo, possamos 
alcançar o prêmio que prometestes 
aos humildes. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.

Sobre as oferendas
Sejam aceitos por vós, ó Deus, os 
frutos do trabalho que trazemos 
ao vosso altar em honra de são 
Francisco de Paula e concedei que, 
livres da avidez dos bens terrenos, 
tenhamos em vós a única riqueza. 
Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Provai e 
vede como o Senhor é bom; feliz 
quem nele encontra seu refúgio (Sl 
33,9).

Depois da comunhão
Ó Deus, pela força desde sacramento 
conduzi-nos constantemente no 
vosso amor, a exemplo de são 
Francisco de Paula e completai 
até a vinda do Cristo a obra que 
começastes em nós. Por Cristo, 
nosso Senhor.

RITOS INICIAIS

DIA 03 – SEXTA-FEIRA
V SEMANA DA QUARESMA

(Roxo, Pref. da paixão I – ofício do dia)

Chegamos a última sexta-feira da nossa 

caminhada quaresmal. Continuamos 
sendo alimentados pelo pão da 
Palavra e da Eucaristia e, na vivência 
espiritual, pelo jujum, a penitência 
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e a oração. Jesus, o santo e justo, foi 
tratado como um ímpio. E a história 
se repete até os nossos dias: os ímpios 
procuram por em dificuldade os justos, 
porque estes o incomodam. Sem a fé, 
difilmente os perseguidos conseguem 
manter suas convicções e seu empenho 
por um mundo melhor. Olhando e 
contemplando Cristo crucificado, seja 
ele sempre a nossa força na construção 
de uma sociedade sempre mais justa 
e fraterna. Rezemos pelo aniversário 
natalício de Mons. Dalton Menezes 
Penedo- Residente em Piúma- ES 

Antífona da entrada: Tende piedade 
de mim, Senhor, a angústia me oprime. 
Libertai-me das mãos dos inimigos e 
livrai-me dos que me perseguem. Não 
serei confundido, Senhor, porque vos 
chamo (Sl 30,10.16.18).

Oração do dia
Perdoai, ó Deus, nós vos pedimos, 
as culpas do vosso povo. E, na vossa 
bondade, desfazei os laços dos pecados 
que em nossa fraqueza cometemos. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

“Denunciai-o, denunciemo-lo”. Todos 
os amigos observavam minhas falhas: 
“Talvez ele cometa um engano e nós 
poderemos apanhá-lo e desforrar-nos 
dele”. 11Mas o Senhor está ao meu lado, 
como forte guerreiro; por isso, os que 
me perseguem cairão vencidos. Por 
não terem tido êxito, eles se cobrirão de 
vergonha. Eterna infâmia, que nunca 
se apaga! 12Ó Senhor dos exércitos, 
que provas o homem justo e vês os 
sentimentos do coração, rogo-te me 
faças ver tua vingança sobre eles; pois 
eu te declarei a minha causa. 13Cantai 
ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele 
salvou a vida de um pobre homem das 
mãos dos maus. – Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL 
Sl 17(18), 2-3a.3bc-4.5-6.7 

R. Ao Senhor eu invoquei na minha 
angústia / e ele escutou a minha voz.

1. 2Eu vos amo, ó Senhor! Sois minha 
força, * / 3aminha rocha, meu refúgio e 
salvador! – R. 

2. 3bÓ meu Deus, sois o rochedo que 
me abriga, † / 3cminha força e poderosa 
salvação, * / sois meu escudo e 
proteção: em vós espero! / 4Invocarei 
o meu Senhor: a ele a glória! * / E dos 
meus perseguidores serei salvo! – R. 

3. 5Ondas da morte me envolveram 
totalmente, * / e as torrentes da 
maldade me aterraram; / 6os laços do 
abismo me amarraram * / e a própria 
morte me prendeu em suas redes. – R. 

4. 7Ao Senhor eu invoquei na minha 
angústia * / e elevei o meu clamor 
para o meu Deus; / de seu templo ele 

LITURGIA DA PALAVRA

A convicção do justo é que Deus está a 
seu lado e lhe dá forças para resistir às 
incompreensões e perseguições para 
produzir obras que dão testemunho da 
fifelidade ao Pai.

I LEITURA - Jr 20,10-13
Leitura do Livro do Profeta Jeremias
10Eu ouvi as injúrias de tantos homens 
e os vi espalhando o medo em redor: 
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foram ter com ele e diziam: “João não 
realizou nenhum sinal, mas tudo o que 
ele disse a respeito deste homem, é 
verdade”. 42E muitos, ali, acreditaram 
nele. – Palavra da salvação.

Oração Universal
1. Para que Deus abra as portas da 
glória eterna aos mártires da Igreja, 
apedrejados ou fuzilados, que continuam 
a existir no mundo de hoje. R.

R: Nós Vos rogamos, Senhor.

2. Para que Deus esteja com os profetas 
do nosso tempo, que levantam a voz 
contra a mentira que tudo invade e os 
torne defensores das causas justas. R.

3. Para que Deus olhe como só Ele 
pode e sabe olhar pelos doentes, pelos 
anciãos e pelos mais pobres e suscite 
quem deles se abeire para os servir. R.

4. Para que Deus nos de vontade 
de continuar hoje, as obras boas 
apresentadas por Jesus, da parte do 
Pai, mesmo que isso nos leve a ser 
apedrejados como Ele foi. R.

escutou a minha voz, * / e chegou a 
seus ouvidos o meu grito. – R. 

Aclamação ao Evangelho
R. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, 
que é amor!

V. Senhor, tuas palavras são espírito, 
são vida; / só tu tens palavras de vida 
eterna! (Jo 6, 63c.68c) – R. 

EVANGELHO - Jo 10,31-42
+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João

Naquele tempo, 31os judeus pegaram 
pedras para apedrejar Jesus. 32E ele 
lhes disse: “Por ordem do Pai, mostrei-
vos muitas obras boas. Por qual delas 
me quereis apedrejar?” 33Os judeus 
responderam: “Não queremos te 
apedrejar por causa das obras boas, 
mas por causa de blasfêmia, porque 
sendo apenas um homem, tu te fazes 
Deus!” 34Jesus disse: “Acaso não está 
escrito na vossa lei: ‘Eu disse: vós sois 
deuses?’ 35Ora, ninguém pode anular 
a escritura: se a lei chama deuses as 
pessoas às quais se dirigiu a palavra 
de Deus, 36por que então me acusais 
de blasfêmia, quando eu digo que 
sou Filho de Deus, eu a quem o Pai 
consagrou e enviou ao mundo? 37Se 
não faço as obras do meu Pai, não 
acrediteis em mim. 38Mas, se eu as faço, 
mesmo que não queirais acreditar 
em mim, acreditai nas minhas obras, 
para que saibais e reconheçais que o 
Pai está em mim e eu no Pai”. 39Outra 
vez procuravam prender Jesus, mas 
ele escapou das mãos deles. 40Jesus 
passou para o outro lado do Jordão, e 
foi para o lugar onde, antes, João tinha 
batizado. E permaneceu ali. 41Muitos 

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas
Concedei, ó Deus de misericórdia, que 
sempre sirvamos dignamente o vosso 
altar, de modo que, participando dele, 
alcancemos a eterna salvação. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Jesus 
carregou nossos pecados, em seu 
corpo, sobre a cruz, a fim de que, 
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mortos para nossas faltas, vivamos 
para a justiça; fomos curados pelas 
suas chagas (1Pd 2,24).

Depois da comunhão
Sejamos sempre protegidos, ó Deus, 
pelo sacrifício que recebemos; que ele 
afaste sempre de nós toda espécie de 
pecado. Por Cristo, nosso Senhor.

1ª Sexta-Feira do Mês
Missa Votiva ao Sagrado 

Coração de Jesus
(Branco – ofício do dia)

Antífona da entrada: Eis os 
pensamentos do seu Coração 
que permanecem ao longo das 
gerações: libertar da morte todos os 
homens e conservar-lhes a vida em 
tempo de penúria. (Sl 32, 11.19). 

Oração do dia
Senhor Deus, revesti-nos das 
virtudes do Coração de vosso Filho e 

inflamai-nos com seu amor, para que, 
assemelhando-nos a ele, possamos 
participar da redenção eterna. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo...

Sobre as Oferendas
Ó Deus, Pai de misericórdia, que na 
vossa imensa caridade nos destes 
o vosso Filho único, fazei que, 
formando com ele um só corpo, 
possamos oferecer-vos um culto 
digno de vós. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

Antífona da comunhão: Diz o 
Senhor: Se alguém tiver sede, 
venha a mim e beba. Daquele que 
crê em mim, brotarão rios de água 
viva. (Jo 7,37-38).

Depois da comunhão
Tendo participado do vosso 
sacramento de amor, imploramos, 
ó Deus, que, conformados ao Cristo 
na terra, nos associemos no céu à 
sua glória. Por Cristo, Senhor nosso.

RITOS INICIAIS

DIA 04 – SÁBADO
V SEMANA DA QUARESMA
(Roxo, Pref. da paixão I – ofício do dia)

Estamos às vésperas do início da 
Semana Santa. Que nesta eucaristia 
que clebramos com o Cristo ao Pai, 
seja nos concedida a graça de não 
cultivarmos em nós o ódio e nem o 
desejo de vingança, encontrados nos 

adversários de Jesus. 

Antífona da entrada: Ó Senhor, 
não fiqueis longe de mim! Ó minha 
força, correi em meu socorro! Sou um 
verme, e não um homem, opróbrio 
dos homens e rebotalho da plebe (Sl 
21,20.7).
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Oração do dia
Ó Deus, vós sempre cuidais da salvação 
dos homens e nesta quaresma nos 
alegrais com graças mais copiosas. 
Considerai com bondade aqueles 
que escolhestes, para que a vossa 
proteção paterna acompanhe os que 
se preparam para o batismo e guarde 
os que já foram batizados. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.

eles, e haverá para todos eles um 
único pastor. Viverão segundo meus 
preceitos e guardarão minhas leis, 
pondo-as em prática. 25Habitarão no 
país que dei ao meu servo Jacó, onde 
moraram vossos pais; ali habitarão 
para sempre, também eles, com seus 
filhos e netos, e o meu servo Davi será 
o seu príncipe para sempre. 26Farei 
com eles uma aliança de paz, será uma 
aliança eterna. Eu os estabelecerei e 
multiplicarei, e no meio deles colocarei 
meu santuário para sempre. 27Minha 
morada estará junto deles. Eu serei 
o seu Deus e eles serão o meu povo. 
28Assim as nações saberão que eu, o 
Senhor, santifico Israel, por estar o 
meu santuário no meio deles para 
sempre”. – Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL 
Jr 31, 10.11-12ab.13 

R. O Senhor nos guardará qual pastor a 
seu rebanho.

1. 10Ouvi, nações, a palavra do Senhor * 
/ e anunciai-a nas ilhas mais distantes: 
/  “Quem dispersou Israel, vai congregá-
lo, * / e o guardará qual pastor a seu 
rebanho!” – R. 

2. 11Pois, na verdade, o Senhor remiu 
Jacó * / e o libertou do poder do 
prepotente. / 12aVoltarão para o monte 
de Sião, † / entre brados e cantos de 
alegria * / 12bafluirão para as bênçãos 
do Senhor. – R. 

3. 13Então a virgem dançará 
alegremente, * / também o jovem e o 
velho exultarão; / mudarei em alegria 
o seu luto, * / serei consolo e conforto 
após a guerra. – R. 

LITURGIA DA PALAVRA

Na escuta da palavra de Deus, 
reafirmemos o nosso propósito de não 
tramar contra a vida e a diginidade 
de quem quer que seja e por nenhum 
motivo. Deus, nosso Pai,  sempre fiel 
à aliança com seu povo, continua a 
guardar nossa vida  como um pastor 
a seu rebanho e, em seu Filho, reúne 
todos os que se encontram dispersos.

I LEITURA - Ez 37,21-28
Leitura da Profecia de Ezequiel
21Assim diz o Senhor Deus: “Eu mesmo 
vou tomar os israelitas do meio das 
nações para onde foram, vou recolhê-
los de toda parte e reconduzi-los para 
a sua terra. 22Farei deles uma nação 
única no país, nos montes de Israel, e 
apenas um rei reinará sobre todos eles. 
Nunca mais formarão duas nações, 
nem tornarão a dividir-se em dois 
reinos. 23Não se mancharão mais com 
os seus ídolos e nunca mais cometerão 
infames abominações. Eu os libertarei 
de todo o pecado que cometeram em 
sua infidelidade, e os purificarei. Eles 
serão o meu povo e eu serei o seu 
Deus. 24Meu servo Davi reinará sobre 
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Aclamação ao Evangelho
R. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, / a 
plena verdade nos comunicai!

V. Lançai para bem longe toda a vossa 
iniquidade! / Criai em vós um novo 
espírito e um novo coração! (Ez 18,31) – R. 

EVANGELHO - Jo 11,45-56
+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João

Naquele tempo, 45muitos dos judeus 
que tinham ido à casa de Maria e 
viram o que Jesus fizera, creram nele. 
46Alguns, porém, foram ter com os 
fariseus e contaram o que Jesus tinha 
feito. 47Então os sumos sacerdotes 
e os fariseus reuniram o conselho e 
disseram: “O que faremos? Este homem 
realiza muitos sinais. 48Se deixamos 
que ele continue assim, todos vão 
acreditar nele, e virão os romanos 
e destruirão o nosso lugar santo e a 
nossa nação”. 49Um deles, chamado 
Caifás, sumo sacerdote em função 
naquele ano, disse: “Vós não entendeis 
nada. 50Não percebeis que é melhor um 
só morrer pelo povo do que perecer a 
nação inteira?” 51Caifás não falou isso 
por si mesmo. Sendo sumo sacerdote 
em função naquele ano, profetizou que 
Jesus iria morrer pela nação. 52E não só 
pela nação, mas também para reunir 
os filhos de Deus dispersos. 53A partir 
desse dia, as autoridades judaicas 
tomaram a decisão de matar Jesus. 
54Por isso, Jesus não andava mais em 
público no meio dos judeus. Retirou-
se para uma região perto do deserto, 
para a cidade chamada Efraim. Ali 
permaneceu com os seus discípulos. 
55A páscoa dos judeus estava próxima. 
Muita gente do campo tinha subido 

a Jerusalém para se purificar antes 
da páscoa. 56Procuravam Jesus e, ao 
reunirem-se no templo, comentavam 
entre si: “O que vos parece? Será que 
ele não vem para a festa?” – Palavra 
da salvação.

Oração Universal
1. Pela Igreja católica presente em 
todo mundo, para que contemples os 
acontecimentos da Paixão de Cristo e 
ensine aos homens que por Ele somos 
salvos. R.

R: Ouvi-nos, Pai de bondade.

2. Por todos aqueles que acreditam em 
Jesus, para que saibam agradecer o 
dom da Fé e transmiti-la aos que não a 
tem, mas a procuram. R.

3. Pelos imigrantes que deixaram suas 
pátrias, para que sejam respeitados 
pelos povos que os acolham e consigam 
tudo aquilo com que sonham. R.

4. Por esta assembleia e pelos outros 
paroquianos, para que a Páscoa de 
Jesus que se aproxima, seja para todos 
fonte de vida renovada. R.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas
Ó Deus eterno e todo-poderoso, que 
pela fé e pelo batismo nos restaurais 
para a vida eterna, acolhei as oferendas 
e preces dos vossos filhos e filhas para 
que realizeis os desejos dos que em vós 
esperam e perdoeis os seus pecados. 
Por Cristo, nosso Senhor.
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Antífona da comunhão: O Cristo foi 
entregue para reunir num só corpo os 
filhos de Deus, que andavam dispersos 
(Jo 11,52).

Depois da comunhão
Ó Deus de majestade, nós vos 
suplicamos humildemente: assim 
como nos alimentais com o corpo e o 
sangue de Cristo, dai-nos participar 
da natureza divina. Por Cristo, nosso 
Senhor.

COMEMORAÇÃO 
FACULTATIVA

SANTO ISIDORO, BISPO E 
DOUTOR

(cor branca – ofício da memória)
Arcebispo de Sevilha, Espenha, por 
trinta e cinco anos. Presidiu em 633 
o IV Concílio de Toledo. reconhecido 
pela sua preocupação em conhecer 
as coisas dos homens e as coisas 
de Deus; produziu várias obras 
literáris, das quais as “etimologias” 
são as mais conhecidas.

Antífona da entrada: No meio da 
Igreja o senhor colocou a palavra 
nos seus lábios; deu-lhe espírito 
de sabedoria e inteligência e o 
revestiu de glória (Eclo 15,5).

Oração do dia
Ouvi, ó Deus, as nossas preces na 
comemoração de santo Isidoro, 
para que sua intercessão ajude a 
Igreja, por ele alimentada com a 
vossa doutrina. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.

Sobre as oferendas
Seja do vosso agrado, ó Pai, este 
sacrifício, celebrado na festa de 
santo Isidoro e, seguindo seu 
exemplo, seja plena a nossa 
dedicação ao vosso louvor. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Eis o 
servo fiel e prudente a quem o 
senhor confiou sua cas, para dar a 
todos o pao de cada dia (Lc 12,42).

Depois da comunhão
Ó Pai, intruí pelo Cristo Mestre aos 
que saciastes com o Cristo que é 
pão da vida, para quem na festa de 
santo Isidoro, possamos aprender 
a verdade e vivê-la com amor. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Memória Facultativa
NOSSA SENHORA AOS 

SÁBADOS
(Branco, Pref. de Nossa Senhora I 

ou II – ofício da memória)

Antífona da Entrada: Salve, ó 
Santa Mãe de Deus, vós destes à luz 
o Rei, que governa o céu e a terra 
pelos séculos eternos. (Sedúlio).

Oração do Dia
Senhor nosso Deus, concedei-nos 
sempre saúde de alma e corpo, 
e fazei que, pela intercessão da 
Virgem Maria, libertos das tristezas 
presentes, gozemos as alegrias 
eternas. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do 
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Espírito Santo.

Sobre as Oferendas
Socorra-nos, ó Pai, a humanidade 
do vosso Filho, que, ao nascer da 
Virgem Mãe, não diminuiu, mas 
consagrou a sua integridade. E 
fazei que ele, apagando os nossos 
pecados, vos torne agradáveis 
nossas oferendas. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Antífona de Comunhão: Feliz o 
seio da Virgem Maria que trouxe o 
Filho do eterno Pai. (Cf. Lc11,27).

Depois da Comunhão
Recebemos, ó Deus, o sacramento 
celeste, alegrando-nos nesta festa 
da Virgem Maria. Concedei-nos 
a graça de imitá-la, servindo ao 
mistério da nossa Redenção. Por 
Cristo, nosso Senhor.

DIA 05 – DOMINGO
DOMINGO DE RAMOS E DA PAIXÃO DO SENHOR

(Vermelho, Creio, Pref. Próprio – II semana do saltério)

RITOS INICIAIS

I – BENÇÃO E PROCISSÃO DOS RAMOS

O Domingo de Ramos dá início à Semana 
Santa e lembra a entrada triunfal de 
Jesus em Jerusalém, aclamado pelos 
judeus. A Igreja recorda os louvores da 
multidão cobrindo os caminhos para 
a passagem de Jesus como ramos 
proclamando: “Hosana ao Filho de Davi. 
Bendito o que vem em nome do Senhor”. 
Com os ramos nas mãos, vamos seguir 
os passos do Senhor em sua entrada 
em Jerusalém e em seu percurso rumo 
à cruz. Esta solene liturgia nos introduz 
na Semana Santa, centro do grande 
acontecimento da nossa fé: o mistério 
da paixão, morte e ressurreição de 
Jesus Cristo. Hoje é dia de solidariedade 
tambem! O povo de Deus é chamado 

a participar generosamente da 
Campanha e Coleta da Solidariedade 
da nossa Igreja, em favor dos projetos 
religiosos, missionários e socias da 
Igreja no Brasil.

Antífona: Saudamos com hosanas o 
Filho de Davi! Bendito o que nos vem 
em nome do Senhor! Jesus, rei de 
Israel, hosana nas alturas! (Mt 21,9).

(Se for possível, iniciar a celebração de hoje 
fora da igreja. Em lugar determinado, os fiéis 
se reúnem com os ramos nas mãos e o dirigente 
acolhe a todos e dá início com o sinal-da-cruz. A 
seguir faz a seguinte exortação.) 

Exortação
Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 
cinco semanas da quaresma preparamos 
os nossos corações pela oração, pela 
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penitência e pela caridade. Hoje aqui 
nos reunimos e vamos iniciar, com toda 
a Igreja, a celebração da páscoa do 
Senhor. Para realizar o mistério de sua 
morte e ressurreição, Cristo entrou em 
Jerusalém, sua cidade. Celebrando com 
fé e piedade a memória desta entrada, 
sigamos os passos de nosso salvador 
para que, associados pela graça à sua 
cruz, participemos também de sua 
ressurreição e de sua vida.

Oremos
Ó Deus de bondade, aumentai a fé dos 
que esperam em vós e ouvi as nossas 
preces. Apresentando hoje ao Cristo 
vencedor os nossos ramos, possamos 
frutificar em boas obras. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.

EVANGELHO – Mt 21,1-11
+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus
Naquele tempo, 1Jesus e seus discípulos 
aproximaram-se de Jerusalém e 
chegaram a Betfagé, no monte das 
Oliveiras. Então Jesus enviou dois 
discípulos, 2dizendo-lhes: “Ide até o 
povoado que está ali na frente, e logo 
encontrareis uma jumenta amarrada, e 
com ela um jumentinho. Desamarrai-a 
e trazei-os a mim! 3Se alguém vos disser 
alguma coisa, direis: ‘O Senhor precisa 
deles, mas logo os devolverá’”. 4Isso 
aconteceu para se cumprir o que foi dito 
pelo profeta: 5”Dizei à filha de Sião: Eis 
que o teu rei vem a ti, manso e montado 
num jumento, num jumentinho, num 
potro de jumenta”. 6Então os discípulos 
foram e fizeram como Jesus lhes havia 
mandado. 7Trouxeram a jumenta e o 
jumentinho e puseram sobre eles suas 

vestes, e Jesus montou. 8A numerosa 
multidão estendeu suas vestes pelo 
caminho, enquanto outros cortavam 
ramos das árvores, e os espalhavam 
pelo caminho. 9As multidões que 
iam na frente de Jesus e os que o 
seguiam, gritavam: “Hosana ao Filho 
de Davi! Bendito o que vem em nome 
do Senhor! Hosana no mais alto dos 
céus!” 10Quando Jesus entrou em 
Jerusalém a cidade inteira se agitou, 
e diziam: “Quem é este homem?” E 
as multidões respondiam: “Este é o 
profeta Jesus, de Nazaré da Galiléia”. – 
Palavra da salvação.

Após o evangelho, poderá haver breve reflexão. 
A seguir, o dirigente convida para dar início à 
procissão.

Iniciando a procissão: Meus irmãos 
e minhas irmãs, imitando o povo que 
aclamou Jesus, comecemos com 
alegria a nossa procissão.

Durante a procissão, a assembléia canta 
um canto apropriado e conhecido.

II – MISSA
Chegando ao Altar, o dirigente o saúda e 
omitindo os Ritos Inicias diz a oração do dia. Se 
não houver procissão, a missa (ou Celebração da 
Palavra) inicia como de costume.

Oração do dia
Deus eterno e todo-poderoso, para 
dar aos homens um exemplo de 
humildade, quisestes que o nosso 
salvador se fizesse homem e morresse 
na cruz. Concedei-nos aprender 
o ensinamento da sua paixão e 
ressuscitar com ele em sua glória. Por 



34
DIA 05

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.

vêem, * / torcem os lábios e sacodem a 
cabeça: / 9“Ao Senhor se confiou, ele o 
liberte * / e agora o salve, se é verdade 
que ele o ama!” – R.

2. 17Cães numerosos me rodeiam 
furiosos, * / e por um bando de 
malvados fui cercado. / Transpassaram 
minhas mãos e os meus pés * / 18e eu 
posso contar todos os meus ossos. – R.

3. 19Eles repartem entre si as minhas 
vestes * / e sorteiam entre si a minha 
túnica. / 20Vós, porém, ó meu Senhor, 
não fiqueis longe, * / ó minha força, 
vinde logo em meu socorro! – R.

4. 23Anunciarei o vosso nome a meus 
irmãos * / e no meio da assembléia 
hei de louvar-vos! / 24Vós que temeis 
ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, † / 
glorificai-o, descendentes de Jacó, * / 
e respeitai-o toda a raça de Israel! – R.

II LEITURA - Fl 2,6-11
Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses
6Jesus Cristo, existindo em condição 
divina, não fez do ser igual a Deus 
uma usurpação, 7mas ele esvaziou-se 
a si mesmo, assumindo a condição 
de escravo e tornando-se igual aos 
homens. Encontrado com aspecto 
humano, 8humilhou-se a si mesmo, 
fazendo-se obediente até a morte, e 
morte de cruz. 9Por isso, Deus o exaltou 
acima de tudo e lhe deu o nome que 
está acima de todo nome. 10Assim, ao 
nome de Jesus, todo joelho se dobre 
no céu, na terra e abaixo da terra, 11e 
toda língua proclame: “Jesus Cristo é 
o Senhor”, para a glória de Deus Pai. – 
Palavra do Senhor.

LITURGIA DA PALAVRA

Jesus Cristo é o Senhor! Senhor da 
Igreja, Senhor da nossa vida e de tudo 
o que temos e somos. Senhor presente 
na vida da Comunidade eclesial, Senhor 
da vida de todos os homens e muheres 
sofredores e maltrataos em todos os 
cantos da terra. Acolhamos a palavra 
que confirma nossa fé. Ela nos dá a 
conhecer Jesus como o servo sofredor, 
aquele que se esvaziou a si mesmo para 
salvar a todos. 

I LEITURA - Is 50,4-7
Leitura do Livro do Profeta Isaías
4O Senhor Deus deu-me língua 
adestrada, para que eu saiba dizer 
palavras de conforto à pessoa abatida; 
ele me desperta cada manhã e me 
excita o ouvido, para prestar atenção 
como um discípulo. 5O Senhor abriu-
me os ouvidos; não lhe resisti nem 
voltei atrás. 6Ofereci as costas para me 
baterem e as faces para me arrancarem 
a barba; não desviei o rosto de bofetões 
e cusparadas. 7Mas o Senhor Deus é 
meu auxiliador, por isso não me deixei 
abater o ânimo, conservei o rosto 
impassível como pedra, porque sei que 
não sairei humilhado. – Palavra do 
Senhor.

SALMO RESPONSORIAL 
Sl 21(22), 8-9.17-18a.19-20.23-24 

R. Meu Deus, meu Deus, por que me 
abandonastes?

1. 8Riem de mim todos aqueles que me 
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Aclamação ao Evangelho
V. Jesus Cristo se tornou obediente, 
obediente / até a morte numa cruz. 
/ Pelo que o Senhor Deus o exaltou, 
/  e deu-lhe um nome muito acima de 
outro nome. (Fl 2, 8-9) – R.

EVANGELHO 
Mt 26,14-27,66 (longo)

(A forma breve está entre “parênteses”)

(Na leitura da Paixão, não se faz a saudação 
inicial – “O Senhor esteja convosco...”, mas no fim 
se diz – “Palavra da salvação”, mas não se beija 
o livro. Não se usa insenso, nem velas. Quando se 
anuncia a morte do Senhor se faz uma pequena 
pausa e todos se ajoelham em silêncio.)

N (Narrador): Paixão de nosso Senhor 
Jesus Cristo segundo Mateus.
Naquele tempo, 26,14um dos doze 
discípulos, chamado Judas Iscariotes, 
foi ter com os sumos sacerdotes 15e 
disse: 
L (Leitor): “O que me dareis se vos 
entregar Jesus?”
N: Combinaram, então, trinta moedas 
de prata. 16E daí em diante, Judas 
procurava uma oportunidade para 
entregar Jesus. 17No primeiro dia 
da festa dos µzimos, os discípulos 
aproximaram-se de Jesus e 
perguntaram: 
L: “Onde queres que façamos os 
preparativos para comer a Páscoa?”
N: 18Jesus respondeu: 
P (Presidente): “Ide à cidade, procurai 
certo homem e dizei-lhe: ‘O mestre 
manda dizer: o meu tempo está 
próximo, vou celebrar a Páscoa em tua 
casa, junto com meus discípulos.’”

N: 19Os discípulos fizeram como Jesus 
mandou e prepararam a páscoa. 20Ao 
cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa 
com os doze discípulos. 21Enquanto 
comiam, Jesus disse: 
P: “Em verdade eu vos digo, um de vós 
vai me trair.”
N: 21Eles ficaram muito tristes e, um 
por um, começaram a lhe perguntar: 
L: “Senhor, será que sou eu?”
N: 23Jesus respondeu: 
P: “Quem vai me trair é aquele que 
comigo põe a mão no prato. 24O Filho 
do homemvai morrer, conforme diz a 
escritura a respeito dele. Contudo, ai 
daquele que trair o Filho do homem! 
Seria melhor que nunca tivesse 
nascido!”
N: 25Então Judas, o traidor, perguntou: 
L: “Mestre, serei eu?”
N: Jesus lhe respondeu: 
P: “Tu o dizes.”
N: 26Enquanto comiam, Jesus tomou 
um pãoe, tendo pronunciado a bênção, 
partiu-o, distribuiu-o aos discípulos,e 
disse:
P: “Tomai e comei, isto é o meu corpo.”
N: 27Em seguida, tomou um cálice, deu 
graças e entregou-lhes, dizendo: 
P: “Bebei dele todos. 28Pois isto é o 
meu sangue, o sangue da aliança, que 
é derramado em favor de muitos, para 
remissão dos pecados. 29Eu vos digo: 
de hoje em diante não beberei deste 
fruto da videira, até ao dia em que, 
convosco, beberei o vinho novo no 
reino do meu Pai.”
N: 30Depois de terem cantado salmos, 
foram para o monte das Oliveiras. 
31Então Jesus disse aos discípulos: 
P: “Esta noite, vós ficareis 
decepcionados por minha causa. Pois 
assim diz a Escritura: “Ferirei o pastor e 
as ovelhas do rebanho se dispersarão”. 
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32Mas, depois de ressuscitar, eu irei à 
vossa frente para a Galiléia.”
N: 33Disse Pedro a Jesus: 
L: “Ainda que todos fiquem 
decepcionados por tua causa, eu 
jamais ficarei.”
N: 34Jesus lhe declarou: 
P: “Em verdade eu te digo, que, esta 
noite, antes que o galo cante, tu me 
negarás três vezes.”
N: 35Pedro respondeu: 
L: “Ainda que eu tenha de morrer 
contigo, mesmo assim não te negarei.”
N: E todos os discípulos disseram a 
mesma coisa. 36Então Jesus foi com 
eles a um lugar chamado Getsêmani, 
e disse: 
P: “Sentai-vos aqui, enquanto eu vou 
até ali para rezar!”
N: 37Jesus levou consigo Pedro e os 
dois filhos de Zebedeu, e começou a 
ficar triste e angustiado. 38Então Jesus 
lhes disse: 
P: “Minha alma está triste até á morte. 
Ficai aqui e vigiai comigo!”
N: 39Jesus foi um pouco mais adiante, 
prostrou-se com o rosto por terra e 
rezou: 
P: “Meu Pai, se é possível, afaste-se 
de mim este cálice. Contudo, não seja 
feito como eu quero, mas sim como tu 
queres.”
N: 40Voltando para junto dos discípulos, 
Jesus encontrou-os dormindo, e disse 
a Pedro: 
P: “Vós não fostes capazes de fazer 
uma hora de vigília comigo? 41Vigiai e 
rezai, para não cairdes em tentação; 
pois o espírito está pronto, mas a carne 
é fraca.”
N: 42Jesus se afastou pela segunda vez 
e rezou: 
P: “Meu Pai, se este cálice não pode 
passar sem que eu o beba, seja feita a 
tua vontade!”

N: 43Ele voltou de novo e encontrou 
os discípulos dormindo, porque seus 
olhos estavam pesados de sono. 
44Deixando-os, Jesus afastou-se e 
rezou pela terceira vez, repetindo as 
mesmas palavras. 45Então voltou para 
junto dos discípulos e disse: 
P: “Agora podeis dormir e descansar. 
Eis que chegou a hora e o Filho do 
homemé entregue nas mãos dos 
pecadores. 46Levantai-vos! Vamos! 
Aquele que me vai trair, já está 
chegando.”
N: 47Jesus ainda falava, quando 
veio Judas, um dos doze, com uma 
grande multidão armada de espadas 
e paus. Vinham a mandado dos sumos 
sacerdotes e dos anciãos do povo. 48O 
traidor tinha combinado com eles um 
sinal, dizendo: 
L: “Jesus é aquele que eu beijar; 
prendei-o!”
N: 49Judas, logo se aproximou de Jesus, 
dizendo:
L: “Salve, mestre!”
N: E beijou-o. 50Jesus lhe disse: 
P: “Amigo, a que vieste?”
N: Então os outros avançaram 
lançaram as mãos sobre Jesus e o 
prenderam. 51Nesse momento, um dos 
que estavam com Jesus estendeu a 
mão, puxou a espada, e feriu o servo 
do sumo sacerdote, cortando-lhe a 
orelha. 52Jesus, porém, lhe disse: 
P: “Guarda a espada na bainha! pois 
todos os que usam a espada pela 
espada morrerão. 53Ou pensas que eu 
não poderia recorrer ao meu Pai e ele 
me mandaria logo mais de doze legiões 
de anjos? 54Então, como se cumpririam 
as escrituras, que dizem que isso deve 
acontecer?”
N: 55E, naquela hora, Jesus disse à 
multidão:
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P: “Vós viestes com espadas e paus 
para me prender, como se eu fosse um 
assaltante. Todos os dias, no templo, 
eu me sentava para ensinar, e vós não 
me prendestes.”
N: 56Porém, tudo isto aconteceu 
para se cumprir o que os profetas 
escreveram. Então todos os discípulos, 
abandonando Jesus, fugiram. 
57Aqueles que prenderam Jesus 
levaram-no à casa do sumo sacerdote 
Caifás, onde estavam reunidos os 
mestres da lei e os anciãos. 58Pedro 
seguiu Jesus de longe até o pátio 
interno da casa do sumo sacerdote. 
Entrou e sentou-se com os guardas para 
ver como terminaria tudo aquilo. 59Ora, 
os sumos sacerdotes e todo o sinédrio 
procuravam um falso testemunho 
contra Jesus, a fim de condená-lo à 
morte. 60E nada encontraram, embora 
se apresentassem muitas falsas 
testemunhas. Por fim, vieram duas 
testemunhas, 61que afirmaram: 
L: “Este homem declarou: ‘posso 
destruir o templo de Deus e construí-lo 
de novo em três dias’”.
N: 62Então o sumo sacerdote levantou-
se e perguntou a Jesus: 
L: “Nada tens a responder ao que estes 
testemunham contra ti?”
N: 63Jesus, porém, continuava calado. 
E o sumo sacerdote lhe disse: 
L: “Eu te conjuro pelo Deus vivo que 
nos digas se tu és o messias, o Filho de 
Deus.”
N: 64Jesus respondeu: 
P: “Tu o dizes. Além disso, eu vos digo 
que de agora em diante vereis o Filho 
do homem sentado à direita do Todo-
poderoso vindo sobre as nuvens do 
céu.”
N: 65Então o sumo sacerdote rasgou 
suas vestes e disse: 

L: “Blasfemou! Que necessidade temos 
ainda de testemunhas? Pois agora 
mesmo vós ouvistes a blasfêmia. 66Que 
vos parece?”
N: Responderam: 
L: “É réu de morte!”
N: 67Então cuspiram no rosto de Jesus 
e o esbofetearam. Outros lhe deram 
bordoadas, 68dizendo: 
L: “Faze-nos uma profecia, Cristo, 
quem foi que te bateu?”
N: 69Pedro estava sentado fora, no 
pátio. Uma criada chegou perto dele e 
disse: 
M (Mulher): “Tu também estavas com 
Jesus, o Galileu!”
N: 70Mas ele negou diante de todos: 
L: “Não sei o que tu estás dizendo.”
N: 71E saiu para a entrada do pátio. 
Então uma outra criada viu Pedro e 
disse aos que estavam ali: 
M: “Este também estava com Jesus, o 
Nazareno.”
N: 72Pedro negou outra vez, jurando: 
L: “Nem conheço esse homem!”
N: 74Pouco depois, os que estavam ali 
aproximaram-se de Pedro e disseram: 
L: “É claro que tu também és um deles, 
pois o teu modo de falar te denuncia.”
N: 75Pedro começou a maldizer e 
a jurar, dizendo que não conhecia 
esse homem! E nesse instante o galo 
cantou. Pedro se lembrou do que Jesus 
tinha dito: “Antes que o galo cante, tu 
me negarás três vezes”. E saindo dali, 
chorou amargamente. 27,1De manhã 
cedo, todos os sumos sacerdotes e 
os anciãos do povo convocaram um 
conselho contra Jesus, para condená-
lo à morte. 2Eles o amarraram, 
levaram-no e o entregaram a Pilatos, 
o governador. 3Então Judas, o traidor, 
ao ver que Jesus fora condenado, ficou 
arrependido e foi devolver as trinta 
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moedas de prata aos sumos sacerdotes 
e aos anciãos, 4dizendo: 
L: “Pequei, entregando à morte um 
homem inocente.”
N: Eles responderam: 
L: “O que temos nós com isso? O 
problema é teu.”
N: 5Judas jogou as moedas no 
santuário, saiu e foi se enforcar. 
6Recolhendo as moedas, os sumos 
sacerdotes disseram: 
L: “É contra a lei colocá-las no tesouro 
do templo, porque é preço de sangue.”
N: 7Então discutiram em conselho 
e compraram com elas o Campo do 
Oleiro, para aí fazer o cemitério dos 
estrangeiros. 8É por isso que aquele 
campo até hoje é chamado de “Campo 
de Sangue”. 9Assim se cumpriu o que 
tinha dito o profeta Jeremias: “Eles 
pegaram as trinta moedas de prata 
– preço do precioso, preço com que 
os filhos de Israel o avaliaram – 10e as 
deram em troca do Campo do Oleiro, 
conforme o Senhor me ordenou!” 
(11Jesus foi posto diante do governador, 
e este o interrogou: 
L: “Tu és o rei dos judeus?”
N: Jesus declarou: 
P: “É como dizes”,
N: 12e nada respondeu, quando foi 
acusado pelos sumos sacerdotes e 
anciãos. 13Então Pilatos perguntou: 
L: “Não estás ouvindo de quanta coisa 
eles te acusam?”
N: 14Mas Jesus não respondeu uma 
só palavra, e o governador ficou 
muito impressionado. 15Na festa da 
páscoa, o governador costumava 
soltar o prisioneiro que a multidão 
quisesse. 16Naquela ocasião, tinham 
um prisioneiro famoso, chamado 
Barrabás. 17Então Pilatos perguntou à 
multidão reunida: 

L: “Quem vós quereis que eu solte: 
Barrabás, ou Jesus, a quem chamam 
de Cristo?”
N: 18Pilatos bem sabia que eles haviam 
entregado Jesus por inveja. 19Enquanto 
Pilatos estava sentado no tribunal, sua 
mulher mandou dizer a ele: 
M: “Não te envolvas com esse justo! 
porque esta noite, em sonho, sofri 
muito por causa dele”.
N: 20Porém, os sumos sacerdotes e os 
anciãos convenceram as multidões 
para que pedissem Barrabás e que 
fizessem Jesus morrer. 21O governador 
tornou a perguntar: 
L: “Qual dos dois quereis que eu solte?”
N: Eles gritaram: 
L: “Barrabás.” 
N: 22Pilatos perguntou: 
L: “Que farei com Jesus, que chamam 
de Cristo?”
N: Todos gritaram: 
L: “Seja crucificado!”
N: 23Pilatos falou: 
L: “Mas, que mal ele fez?” 
N: Eles, porém, gritaram com mais 
força: 
L: “Seja crucificado!”
N: 24Pilatos viu que nada conseguia e 
que poderia haver uma revolta. Então 
mandou trazer água, lavou as mãos 
diante da multidão, e disse: 
L: Eu não sou responsável pelo sangue 
deste homem. Este é um problema 
vosso! 
N: 25O povo todo respondeu: 
L: “Que o sangue dele caia sobre nós e 
sobre os nossos filhos.”
N: 26Então Pilatos soltou Barrabás, 
mandou flagelar Jesus, e entregou-o 
para ser crucificado. 27Em seguida, os 
soldados de Pilatos levaram Jesus ao 
palácio do governador, e reuniram 
toda a tropa em volta dele. 28Tiraram 
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sua roupa e o vestiram com um manto 
vermelho; 29depois teceram uma coroa 
de espinhos, puseram a coroa em sua 
cabeça, e uma vara em sua mão direita. 
Então se ajoelharam diante de Jesus e 
zombaram, dizendo:
L: “Salve, rei dos judeus!”
N: 30Cuspiram nele e, pegando uma 
vara, bateram na sua cabeça. 31Depois 
de zombar dele, tiraram-lhe o manto 
vermelho e, de novo, o vestiram com 
suas próprias roupas. Daí o levaram 
para crucificar. 32Quando saíam, 
encontraram um homem chamado 
Simão, da cidade de Cirene, e o 
obrigaram a carregar a cruz de Jesus. 
33E chegaram a um lugar chamado 
Gólgota, que quer dizer “lugar da 
caveira”. 34Ali deram vinho misturado 
com fel para Jesus beber. Ele provou, 
mas não quis beber. 35Depois de o 
crucificarem, fizeram um sorteio, 
repartindo entre si as suas vestes. 
36E ficaram ali sentados, montando 
guarda. 37Acima da cabeça de Jesus 
puseram o motivo da sua condenação: 
“Este é Jesus, o rei dos Judeus”. 38Com 
ele também crucificaram dois ladrões, 
um à direita e outro à esquerda de 
Jesus. 39As pessoas que passavam por 
ali o insultavam, balançando a cabeça 
e dizendo: 
L: 40 “Tu que ias destruir o templo e 
construí-lo de novo em três dias, salva-
te a ti mesmo! Se és o Filho de Deus, 
desce da cruz!”
N: 41Do mesmo modo, os sumos 
sacerdotes, junto com os mestres da 
lei e os anciãos, também zombaram de 
Jesus: 
L: 42 “A outros salvou... a si mesmo não 
pode salvar! É rei de Israel... Desça 
agora da cruz! e acreditaremos nele. 
43Confiou em Deus; que o livre agora, 

se é que Deus o ama! Já que ele disse: 
Eu sou o Filho de Deus.” 
N: 44Do mesmo modo, também os dois 
ladrões que foram crucificados com 
Jesus, o insultavam. 45Desde o meio-
dia até às três horas da tarde, houve 
escuridão sobre toda a terra. 46Pelas 
três horas da tarde, Jesus deu um forte 
grito: 
P: “Eli, eli, lamá sabactâni?”
N: que quer dizer: “Meu Deus, meu 
Deus, por que me abandonaste?” 
47Alguns dos que ali estavam, 
ouvindo-o, disseram: 
L: “Ele está chamando Elias!”
N: 48E logo um deles, correndo, pegou 
uma esponja, ensopou-a em vinagre, 
colocou-a na ponta de uma vara, e 
lhe deu para beber. 49Outros, porém, 
disseram: 
L: “Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-
lo!”
N: 50Então Jesus deu outra vez um forte 
grito e entregou o espírito. 

(Aqui todos se ajoelham e faz-se uma pausa).

N: 51E eis que a cortina do santuário 
rasgou-se de alto a baixo, em duas 
partes, a terra tremeu e as pedras se 
partiram. 52Os túmulos se abriram e 
muito corpos dos santos falecidos 
ressuscitaram! 53Saindo dos túmulos, 
depois da ressurreição de Jesus, 
apareceram na Cidade Santa e foram 
vistos por muitas pessoas. 54O oficial 
e os soldados que estavam com ele 
guardando Jesus, ao notarem o 
terremoto e tudo que havia acontecido, 
ficaram com muito medo e disseram:
L: “Ele era mesmo Filho de Deus!”)
N: 55Grande número de mulheres estava 
alí, olhando de longe. Elas haviam 
acompanhado Jesus desde a Galiléia, 
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prestando-lhe serviços. 56Entre elas 
estavam Maria Madalena, Maria, mãe 
de Tiago e de José, e a mãe dos filhos 
de Zebedeu. 57Ao entardecer, veio um 
homem rico de Arimatéia, chamado 
José, que também se tornara discípulo 
de Jesus. 58Ele foi procurar Pilatos e 
pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos 
mandou que lhe entregassem o corpo. 
59José, tomando o corpo, envolveu-o 
num lençol limpo, 60e o colocou em 
um túmulo novo, que havia mandado 
escavar na rocha. Em seguida, rolou 
uma grande pedra para fechar a 
entrada do túmulo, e retirou-se. 61Maria 
Madalena e a outra Maria estavam ali 
sentadas, diante do sepulcro. 62No dia 
seguinte, como era o dia depois da 
preparação para o sábado, os sumos 
sacerdotes e os fariseus foram ter com 
Pilatos, 63e disseram: 
L: “Senhor, nós nos lembramos de 
que quando este impostor ainda 
estava vivo, disse: ‘Depois de três dias 
eu ressuscitarei!’ 64Portanto, manda 
guardar o sepulcro até ao terceiro dia, 
para não acontecer que os discípulos 
venham roubar o corpo e digam ao 
povo: ‘Ele ressuscitou dos mortos!’ 
pois essa última impostura seria pior 
do que a primeira.”
N: 65Pilatos respondeu: 
L2: “Tendes uma guarda. Ide e guardai 
o sepulcro como melhor vos parecer.”
N: 66Então eles foram reforçar a 
segurança do sepulcro: lacraram a 
pedra e montaram guarda. – Palavra 
da salvação.

APROFUNDANDO A PALAVRA
Ao ouvirem narrar a Paixão, os primeiros 
ouvintes “sentiam o coração aflito” (cf. 
At 2,37). Os fiéis cultivam ainda hoje a 
devoção à Cruz (Via-Sacra), ao sangue 
precioso de Cristo, às suas Chagas, 
especialmente à do lado, ao Sagrado 

Coração. “É necessário que amiúde, 
melhor sempre, vejamos com os olhos 
do coração Cristo moribundo na Cruz” 
(São Boaventura). Faz-se intérprete 
desta tradição o Papa São Leão Magno: 
“Tudo que tocou a alma dos Apóstolos 
move também os nossos afetos. Que 
é que atrai e supera a contemplação 
da nossa mente mais do que a Paixão 
do Senhor? Deixemos trabalhar o 
nosso sentimento interior, prestemos 
a adesão da nossa inteligência. Vamos 
aderir ao nosso Redentor todos os 
sentimentos do coração”. Invoquemos 
o Espirito Santo para que nos ajude 
a fixar o olhar e o coração em Jesus 
crucificado para contemplarmos as 
dimensões do seu amor. Um amor que 
se fez pequeno para nos enriquecer; 
um amor que abraçou o mundo inteiro, 
fez-se pequenino para vir ao nosso 
encontro, para nos aproximar de Deus.

Oração Universal
1. Pela santa Igreja, seus ministros 
e fiéis, para que, vivendo na fé o 
ministério da Paixão, recolham da 
arvore da cruz o fruto da esperança. R.

R: Ouvi-nos, Senhor.

2. Pelos que fazem as leis e julgam 
os homens, para que defendam 
os inocentes e os oprimidos e 
reestabeleçam o direito a verdade. R.

3. Pelos doentes, os moribundos e os 
agonizantes, para que sintam junto 
de si o Salvador, que nas mãos do Pai 
entregou o seu espírito. R.

4. Por todos nós aqui reunidos e pela 
nossa comunidade, para que, unidos a 
paixão e morte do Redentor, sejamos 
conduzidos a glória da Ressurreição.R.
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Sobre as oferendas
Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor 
Jesus Cristo, sejamos reconciliados 
convosco, de modo que, ajudados pela 
vossa misericórdia, alcancemos pelo 
sacrifício do vosso Filho o perdão que 
não merecemos por nossas obras. Por 
Cristo, nosso Senhor.

LITURGIA EUCARÍSTICA
Antífona da comunhão: Ó Pai, se este 
cálice não pode passar sem que eu o 
beba, faça-se a tua vontade! (Mt 26,42)

Depois da comunhão
Saciados pelo vosso sacramento, nós 
vos pedimos, ó Deus: como pela morte 
de vosso Filho nos destes esperar o que 
cremos, dai-nos pela sua ressurreição 
alcançar o que buscamos. Por Cristo, 
nosso Senhor.

DIA 06 – SEGUNDA-FEIRA
SEMANA SANTA

(Roxo, Pref. da Paixão II – ofício do dia)

RITOS INICIAIS

Estamos celebrando a Semana da 
Paixão, Morte e Ressurreição de Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Acompanhemos 
orando e contemplando os sofrimentos 
do Senhor que continuam em tantas 
situações de sofrimentos do povo em 
toda a humanidade. Que vivendo com 
o Senhor, esses momentos dolorosos de 
sua vida, tenhamos a graça de aliviar 
os sofrimentos de quem está próximo 
de nós e levemos a todos a alegria da 
Ressurreição.

Antífona da entrada: Acusai, Senhor, 
meus acusadores; combatei aqueles 
que me combatem! Tomai escudo e 
armadura, levantai-vos, vinde em meu 
socorro! Senhor, meu Deus, força que 
me salva! (Sl 34,1s; Sl 139,8).

Oração do dia
Concedei, ó Deus, ao vosso povo, que 
desfalece por sua fraqueza, recobrar 

novo alento pela paixão do vosso Filho. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

LITURGIA DA PALAVRA

O Pai envia o Filho para resgatar a 
humanidade do seu pecado, pois não 
quer a morte do pecador, mas que 
ele viva. Foi por causa da justiça, que 
Deus enviou profetas e o próprio Filho. 
A justiça ainda não reina entre nós, 
porque, como Judas ainda defendemos 
nossos interesses. Assim fizeram os que 
tinham medo de perder o poder. “por 
causa dele, muitos deixavam os judeus 
e acreditavam em Jesus”. 

I LEITURA - Is 42,1-7
Leitura do Livro do Profeta Isaías
1“Eis o meu servo – eu o recebo; eis o 
meu eleito – nele se compraz minha 
alma; pus meu espírito sobre ele, ele 
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promoverá o julgamento das nações. 
2Ele não clama nem levanta a voz, nem 
se faz ouvir pelas ruas. 3Não quebra 
uma cana rachada nem apaga um pavio 
que ainda fumega; mas promoverá o 
julgamento para obter a verdade. 4Não 
esmorecerá nem se deixará abater, 
enquanto não estabelecer a justiça na 
terra; os países distantes esperam seus 
ensinamentos”. 5Isto diz o Senhor Deus, 
que criou o céu e o estendeu, firmou 
a terra e tudo que dela germina, que 
deu a respiração aos seus habitantes e 
o sopro da vida ao que nela se move: 
6“Eu, o Senhor, te chamei para a justiça 
e te tomei pela mão; eu te formei e te 
constituí como o centro de aliança do 
povo, luz das nações, 7para abrires os 
olhos dos cegos, tirar os cativos da 
prisão, livrar do cárcere os que vivem 
nas trevas”. – Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORAL  
Sl 26(27), 1.2.3.13-14

R. O Senhor é minha luz e salvação.

1. 1O Senhor é minha luz e salvação; * 
/ de quem eu terei medo? / O Senhor é 
a proteção da minha vida; * / perante 
quem eu tremerei? – R.

2. 2Quando avançam os malvados 
contra mim, * / querendo devorar-me, / 
são eles, inimigos e opressores, * / que 
tropeçam e sucumbem. – R.

3. 3Se contra mim um exército se armar, 
* / não temerá meu coração; / se contra 
mim uma batalha estourar, * / mesmo 
assim confiarei. – R.

4. 13Sei que a bondade do Senhor eu 
hei de ver * / na terra dos viventes. / 
14Espera no Senhor e tem coragem, * / 
espera no Senhor! – R.

Aclamação ao Evangelho
R. Honra, glória, poder e louvor / a 
Jesus, nosso Deus e Senhor!

V. Salve, nosso rei, somente vós / tendes 
compaixão dos nossos erros. – R.

EVANGELHO - Jo 12,1-11
+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João
1Seis dias antes da páscoa, Jesus foi a 
Betânia, onde morava Lázaro, que ele 
havia ressuscitado dos mortos. 2Ali 
ofereceram a Jesus um jantar; Marta 
servia e Lázaro era um dos que estavam 
à mesa com ele. 3Maria, tomando 
quase meio litro de perfume de nardo 
puro e muito caro, ungiu os pés de 
Jesus e enxugou-os com seus cabelos. 
A casa inteira ficou cheia do perfume 
do bálsamo. 4Então, falou Judas 
Iscariotes, um dos seus discípulos, 
aquele que o havia de entregar: 5“Por 
que não se vendeu este perfume por 
trezentas moedas de prata, para as dar 
aos pobres?” 6Judas falou assim não 
porque se preocupasse com os pobres, 
mas porque era ladrão; ele tomava 
conta da bolsa comum e roubava o 
que se depositava nela. 7Jesus, porém, 
disse: “Deixa-a; ela fez isto em vista 
do dia de minha sepultura. 8Pobres, 
sempre os tereis convosco, enquanto 
a mim, nem sempre me tereis”. 9Muitos 
judeus, tendo sabido que Jesus estava 
em Betânia, foram para lá, não só 
por causa de Jesus, mas também 
para verem Lázaro, que Jesus havia 
ressuscitado dos mortos. 10Então, os 
sumos sacerdotes decidiram matar 
também Lázaro, 11porque, por causa 
dele, muitos deixavam os judeus e 
acreditavam em Jesus. – Palavra da 
salvação.
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Oração Universal
1. Pelo nosso Papa, pelos Bispos, 
presbíteros e diáconos, para que falam 
de Jesus, com o mesmo encanto com 
que Deus falou do seu servo a Isaías. R.

R: Pai santo, sede a nossa vida.

2. Pelos fiéis e catecúmenos do mundo 
inteiro, para que aprendam a receber 
Jesus em cada pobre, como o fazia a 
família de Betânia. R.

3. Pelos que gastam generosamente 
as suas vidas pelo Senhor, como o fez 
Maria, como o perfume de alto preço, 
para que recebam, no Reino de Deus, a 
eterna recompensa. R.

4. Por esta assembleia reunida a seis 
dias antes da Páscoa, para que a figura 
de Jesus humilde, sereno e confiante 
nos ensine a participar na sua Paixão. R.

Sobre as oferendas
Considerai, ó Deus, com bondade, os 
sagrados mistérios que celebramos, e 
o remédio que destinastes a sanar o 
mal que cometemos produza em nós a 
vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Não oculteis 
de mim a vossa face, na hora em que 
a angústia me invadir; inclinai para 
mim o vosso ouvido, no dia em que vos 
chamar, respondei-me (Sl 101,3).

Depois da comunhão
Visitai, ó Deus, o vosso povo e assisti 
com vosso amor de Pai aos que 
celebram os vossos mistérios, para 
que conservemos pela vossa proteção 
os remédios da salvação eterna que 
recebemos de vossa misericórdia. Por 
Cristo, nosso Senhor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

DIA 07 – TERÇA-FEIRA
SEMANA SANTA

(Roxo, Pref. da Paixão II  – ofício do dia)

RITOS INICIAIS

Terça-Feira Santa para todos os 
cristãos seguidores de Jesus de Nazaré. 
Tomemos consciência que somos 
chamados desde o ventre materno 
a uma missão, que se prolonga por 
toda a vida. Vigiemos para não trair 
a confiança de Deus nem negar nossa 
condição de discípulos missionários de 
Jesus, em vista sempre de uma Igreja 
em saída, indo ao encontro das pessoas 

que vivem nas periferias geográficas e 
existenciais da vida.

Antífona da entrada: Não me deixeis, 
Senhor, à mercê de meus adversários, 
pois contra mim se levantaram 
testemunhas falsas, mas volta-se 
contra eles a sua iniqüidade (Sl 26,12).

Oração do dia
Deus eterno e todo-poderoso, dai-
nos celebrar de tal modo os mistérios 
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da paixão do Senhor, que possamos 
alcançar vosso perdão. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.

SALMO RESPONSORIAL 
Sl 70(71), 1-2.3-4a.5-6ab.15.17 
R. Minha boca anunciará vossa justiça.

1. 1Eu procuro meu refúgio em vós, 
Senhor, * / que eu não seja envergonhado 
para sempre! / 2Porque sois justo, 
defendei-me e libertai-me! * / Escutai a 
minha voz, vinde salvar-me! – R.

2. 3Sede uma rocha protetora para 
mim, * / um abrigo bem seguro que 
me salve! / Porque sois a minha força 
e meu amparo, † / o meu refúgio, 
proteção e segurança! * / 4aLibertai-me, 
ó meu Deus, das mãos do ímpio. – R.

3. 5Porque sois, ó Senhor Deus, minha 
esperança, * / em vós confio desde a 
minha juventude! / 6aSois meu apoio 
desde antes que eu nascesse, * / 6bdesde 
o seio maternal, o meu amparo. – R. 

4. 15Minha boca anunciará todos os 
dias * / vossa justiça e vossas graças 
incontáveis. / 17Vós me ensinastes 
desde a minha juventude, * / e até hoje 
canto as vossas maravilhas. – R.

Aclamação ao Evangelho
R. Honra, glória, poder e louvor / a 
Jesus, nosso Deus e Senhor!
V. Salve, ó rei, obediente ao Pai, / vós 
fostes levado para ser crucificado, / 
como um manso cordeiro é conduzido 
à matança. – R. 

EVANGELHO - Jo 13,21-33.36-38
+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João
Naquele tempo, estando à mesa 
com seus discípulos, 21Jesus 
ficou profundamente comovido e 
testemunhou: “Em verdade, em 
verdade vos digo, um de vós me 

LITURGIA DA PALAVRA

Na força da sua palavra, Deus quer que 
sejamos luz no caminho das pessoas, 
mas podemos nos tornar trevas quando 
traímos ou negamos aquele mesmo que 
nos chama à vida e à comunhão plena 
com ele.

I LEITURA - Is 49,1-6 
Leitura do Livro do Profeta IsaÍas
1Nações marinhas, ouvi-me, povos 
distantes, prestai atenção: o Senhor 
chamou-me antes de eu nascer, desde 
o ventre de minha mãe ele tinha na 
mente o meu nome; 2fez de minha 
palavra uma espada afiada, protegeu-
me à sombra de sua mão e fez de mim 
uma flecha aguçada, escondida em sua 
aljava, 3e disse-me: “Tu és o meu servo, 
Israel, em quem serei glorificado”. 4E 
eu disse: “Trabalhei em vão, gastei 
minhas forças sem fruto, inutilmente; 
entretanto o Senhor me fará justiça e 
o meu Deus me dará recompensa”. 5E 
agora diz-me o Senhor – ele que me 
preparou desde o nascimento para 
ser seu servo – que eu recupere Jacó 
para ele e faça Israel unir-se a ele; aos 
olhos do Senhor esta é a minha glória. 
6Disse ele: “Não basta seres meu servo 
para restaurar as tribos de Jacó e 
reconduzir os remanescentes de Israel: 
eu te farei luz das nações, para que 
minha salvação chegue até aos confins 
da terra”. – Palavra do Senhor.
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entregará”. 22Desconcertados, os 
discípulos olhavam uns para os 
outros, pois não sabiam de quem 
Jesus estava falando. 23Um deles, a 
quem Jesus amava, estava recostado 
ao lado de Jesus. 24Simão Pedro fez-
lhe um sinal para que ele procurasse 
saber de quem Jesus estava falando. 
25Então, o discípulo, reclinando-se 
sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: 
“Senhor, quem é?” 26Jesus respondeu: 
“É aquele a quem eu der o pedaço de 
pão passado no molho”. Então Jesus 
molhou um pedaço de pão e deu-o 
a Judas, filho de Simão Iscariotes. 
27Depois do pedaço de pão, satanás 
entrou em Judas. Então Jesus lhe 
disse: “O que tens a fazer, executa-o 
depressa”. 28Nenhum dos presentes 
compreendeu por que Jesus lhe disse 
isso. 29Como Judas guardava a bolsa, 
alguns pensavam que Jesus lhe queria 
dizer: “Compra o que precisamos para 
a festa”, ou que desse alguma coisa aos 
pobres. 30Depois de receber o pedaço 
de pão, Judas saiu imediatamente. Era 
noite. 31Depois que Judas saiu, disse 
Jesus: “Agora foi glorificado o Filho do 
homem, e Deus foi glorificado nele. 
32Se Deus foi glorificado nele, também 
Deus o glorificará em si mesmo, e o 
glorificará logo. 33Filhinhos, por pouco 
tempo estou ainda convosco. Vós me 
procurareis, e agora vos digo, como eu 
disse também aos judeus: ‘Para onde eu 
vou, vós não podeis ir’”. 36Simão Pedro 
perguntou: “Senhor, para onde vais?” 
Jesus respondeu-lhe: “Para onde eu 
vou, tu não me podes seguir agora, mas 
me seguirás mais tarde”. 37Pedro disse: 
“Senhor, por que não posso seguir-te 
agora? Eu darei a minha vida por ti!” 
38Respondeu Jesus: “Darás a tua vida 
por mim? Em verdade, em verdade te 
digo: o galo não cantará antes que me 
tenhas negado três vezes”. – Palavra 
da salvação.

Oração Universal
1. Pela Igreja, Esposa de Cristo e 
nossa Mãe, para que celebre com os 
sentimentos do Senhor, a Ceia que Ele 
celebrou com os discípulos. R.
R: Pai santo, sede Vós a nossa luz.

2. Pelos que estão prontos a dar por Ele 
a própria vida, para que não confiem 
em si mesmos, mas em Deus, e Lhe 
peçam para ser dignos do amor de 
Cristo. R.

3. Pelos que são chamados, como o 
Servo do Senhor, a anunciar a salvação 
aos que estão longe, para que sejam 
sal da terra e luz do mundo. R.

4. Pelos que participam do mesmo 
Pão do Céu e não vivem na comunhão 
da caridade, para que se deixem 
transformar por Jesus Cristo. R.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas
Considerai, ó Deus, com bondade, 
as oferendas da vossa família. Se 
podemos agora participar dos vossos 
dons sagrados, fazei-nos chegar 
também à sua plenitude. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Deus não 
quis poupar seu próprio Filho, mas o 
entregou por todos nós (Rm 8,32).

Depois da comunhão
Nutridos pelos dons que nos 
salvam, imploramos, ó Deus, vossa 
misericórdia, para que o mesmo 
sacramento que nos alimenta na terra 
nos faça participar da vida eterna. Por 
Cristo, nosso Senhor.
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RITOS INICIAIS

DIA 08 – QUARTA-FEIRA
SEMANA SANTA

(Roxo, Pref. da Paixão II  – ofício do dia)

O Senhor é o nosso Deus auxiliador! 
Nesta fé e certeza, estamos reunidos 
para a celebração da eucaristia nesta 
ceia fraterna de irmãos e irmãs. Assim, 
no dia a dia de nossas vidas, usemos de 
nossa liberdade para promover o bem 
e a igualdade entre as pessoas. Agindo 
assim, estaremos em sintonia constante 
com o projeto de Deus, que não tolera 
a infidelidade e traição dos seus filhos 
e filhas. Rezemos hoje pelo aniversário 
natalício do Frei Jonas Gusson, OAR - 
Pároco na Paróquia São João Batista / 
Muqui-ES

Antífona da entrada: Ao nome de 
Jesus todo joelho se dobre no céu, na 
terra e na mansão dos mortos, pois o 
Senhor se fez obediente até a morte e 
morte de cruz. E por isso Jesus Cristo 
é Senhor na glória de Deus Pai (Fl 
2,10.8.11).

Oração do dia
Ó Deus, que fizestes vosso Filho 
padecer o suplício da cruz para 
arrancar-nos à escravidão do pecado, 
concedei aos vossos servos e servas 
a graça da ressurreição. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.

mantém confiante e firme na missão 
assumida.

I LEITURA - Is 50,4-9a
Leitura do Livro do Profeta Isaías
4O Senhor Deus deu-me língua 
adestrada, para que eu saiba dizer 
palavras de conforto à pessoa abatida; 
ele me desperta cada manhã e me 
excita o ouvido, para prestar atenção 
como um discípulo. 5O Senhor abriu-
me os ouvidos; não lhe resisti nem 
voltei atrás. 6Ofereci as costas para me 
baterem e as faces para me arrancarem 
a barba: não desviei o rosto de 
bofetões e cusparadas. 7Mas o Senhor 
Deus é meu auxiliador, por isso não 
me deixei abater o ânimo, conservei o 
rosto impassível como pedra, porque 
sei que não sairei humilhado. 8A meu 
lado está quem me justifica; alguém 
me fará objeções? Vejamos. Quem é 
meu adversário? Aproxime-se. 9Sim, o 
Senhor Deus é meu auxiliador; quem 
é que me vai condenar? – Palavra do 
Senhor.

SALMO RESPONSORIAL 
Sl 68(69), 8-10.21-22.31 e 33-34 
R. Respondei-me pelo vosso imenso 
amor, / neste tempo favorável, Senhor 
Deus.

1. 8Por vossa causa é que sofri tantos 
insultos, */ e o meu rosto se cobriu 
de confusão; / 9eu me tornei como 
um estranho a meus irmãos, */ como 

LITURGIA DA PALAVRA

O servo fiel a Deus não foge ao sofrimento 
nem desanima na perseguição, mas se 
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estrangeiro para os filhos de minha 
mãe. / 10Pois meu zelo e meu amor por 
vossa casa */ me devoram como fogo 
abrasador; / e os insultos de infiéis que 
vos ultrajam */ recaíram todos eles 
sobre mim! – R.

2. 21bO insulto me partiu o coração. †/ 
21cEu esperei que alguém de mim tivesse 
pena; */ 21dprocurei quem me aliviasse 
e não achei! / 22Deram-me fel como se 
fosse um alimento, */ em minha sede 
ofereceram-me vinagre! – R.

3. 31Cantando eu louvarei o vosso nome 
*/ e agradecido exultarei de alegria! 
/ 33Humildes, vede isto e alegrai-vos: 
†/ o vosso coração reviverá, */ se 
procurardes o Senhor continuamente! 
/ 34Pois nosso Deus atende à prece 
dos seus pobres, */ e não despreza o 
clamor de seus cativos. – R. 

Aclamação ao Evangelho
R. Salve, Cristo, luz da vida, / 
companheiro na partilha!

V. Salve, nosso rei, somente vós / tendes 
compaixão dos nossos erros. – R.

EVANGELHO - Mt 26,14-25
+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus

Naquele tempo, 14um dos doze 
discípulos, chamado Judas Iscariotes, 
foi ter com os sumos sacerdotes 
15e disse: “O que me dareis se vos 
entregar Jesus?” Combinaram, 
então, trinta moedas de prata. 16E 
daí em diante, Judas procurava uma 
oportunidade para entregar Jesus. 
17No primeiro dia da festa dos ázimos, 
os discípulos aproximaram-se de 

Jesus e perguntaram: “Onde queres 
que façamos os preparativos para 
comer a páscoa?” 18Jesus respondeu: 
“Ide à cidade, procurai certo homem 
e dizei-lhe: ‘O mestre manda dizer: o 
meu tempo está próximo, vou celebrar 
a páscoa em tua casa, junto com meus 
discípulos’”. 19Os discípulos fizeram 
como Jesus mandou e prepararam a 
páscoa. 20Ao cair da tarde, Jesus pôs-
se à mesa com os doze discípulos. 
21Enquanto comiam, Jesus disse: “Em 
verdade eu vos digo, um de vós vai 
me trair”. 22Eles ficaram muito tristes 
e, um por um, começaram a lhe 
perguntar: “Senhor, será que sou eu?” 
23Jesus respondeu: “Quem vai me trair 
é aquele que comigo põe a mão no 
prato. 24O Filho do homem vai morrer, 
conforme diz a escritura a respeito 
dele. Contudo, ai daquele que trair o 
Filho do homem! Seria melhor que 
nunca tivesse nascido!” 25Então Judas, 
o traidor, perguntou: “Mestre, serei 
eu?” Jesus lhe respondeu: “Tu o dizes”. 
– Palavra da salvação.

Oração Universal
1. Para que todos os discípulos 
do Senhor recebam a graça de O 
contemplar e adorar nos traços vivos 
da descrição de Isaías. R.

R: Jesus, servo fiel, ouvi-nos.

2. Para que os responsáveis pela 
Eucaristia se preocupem com os sinais, 
palavras e lugares da celebração, como 
Jesus fez antes e ao longo da ultima 
Ceia. R.

3. Por que, cada um de nós, ao abeirar-
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se da Comunhão, consciente de que 
vai receber o Corpo de Cristo, se deixe 
renovar pelo Espírito Santo. R.

Filho. Que vive e reina para sempre. 

Antífona da comunhão: O Filho do 
homem veio não para ser servido, 
mas para servir e dar a sua vida para a 
salvação de todos (Mt 20,28).

Depois da comunhão
Ó Deus todo-poderoso, pela morte 
do vosso Filho, proclamada em 
cada eucaristia, concedei-nos crer 
profundamente que nos destes a vida 
eterna. Por Cristo, nosso Senhor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas
Acolhei, ó Deus, nossa oferenda e 
deixai agir vossa misericórdia, para que 
consigamos os frutos do sacramento 
em que celebramos a paixão do vosso 

DIA 09 – QUINTA-FEIRA
MISSA VESPERTINA DA CEIA DO SENHOR

(Branco, glória, Pref. da Ss Eucaristia I – ofício do dia)

RITOS INICIAIS

Iniciamos hoje o Tríduo Pascal. 
Celebremos com fé a festa da Nova 
e Eterna Aliança, confirmada no 
Sangue de Cristo. Ao reviver o lava-pés, 
contemplemos a lição de serviço e de 
amor que o Senhor nos dá. Fazendo 
memória à instituição da Eucaristia e 
do sacerdócio, agradeçamos ao Senhor 
tão grandes dons que ele nos oferece 
e peçamos-lhe a graça da  unidade da 
fé! Eucaristia, dom do amor de Deus 
para conosco. Com alegria e reverência, 
celebremos esse grande Mistério de 
Amor!

Antífona da entrada: A cruz de 
nosso Senhor Jesus Cristo deve ser 
a nossa glória: nele está nossa vida e 
ressurreição; foi ele que nos salvou e 
libertou.

Oração do dia
Ó Pai, estamos reunidos para a santa 
ceia, na qual o vosso Filho único, ao 
entregar-se à morte, deu à sua Igreja 
um novo e eterno sacrifício, como 
banquete do seu amor. Concedei-nos, 
por mistério tão excelso, chegar à 
plenitude da caridade e da vida. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.

LITURGIA DA PALAVRA

A liturgia da Palavra desta quinta-
feira santa, nos ensina que vivemos a 
nova Páscoa. A primeira leitura narra 
a origem da festa da Páscoa celebrada 
por Israel como povo de pastores. 
Imolava-se um cordeiro e tingia-se 
com o sangue a porta da tenda para 
afugentar o mal que poderia acontecer. 
Com a libertação do Egito tornou-se 
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a festa central do povo de Deus que o 
Senhor havia libertado da escravidão. 
Por isso o Salmo é um cântico de louvor. 
Escrevendo à Comunidade de Corinto, 
o apóstolo Paulo descreve o memorial 
Eucarístico como centro da vida da 
comunidade cristã. O Senhor, no seu 
Corpo e Sangue, congrega consigo todos 
aqueles que Ele ama. No Evangelho 
João proclama que Jesus é o Cordeiro 
de Deus, imolado para a salvação do 
mundo. Quem dele se alimenta se torna 
também servidor de todos.

I LEITURA - Ex 12,1-8.11-14
Leitura do Livro do Êxodo

Naqueles dias, 1o Senhor disse a 
Moisés e a Aarão no Egito: 2“Este mês 
será para vós o começo dos meses; 
será o primeiro mês do ano. 3Falai 
a toda a comunidade dos filhos de 
Israel, dizendo: ‘No décimo dia deste 
mês, cada um tome um cordeiro 
por família, um cordeiro para cada 
casa. 4Se a família não for bastante 
numerosa para comer um cordeiro, 
convidará também o vizinho mais 
próximo, de acordo com o número 
de pessoas. Deveis calcular o número 
de comensais, conforme o tamanho 
do cordeiro. 5O cordeiro será sem 
defeito, macho, de um ano. Podereis 
escolher tanto um cordeiro, como um 
cabrito: 6e devereis guardá-lo preso 
até ao dia catorze deste mês. Então 
toda a comunidade de Israel reunida 
o imolará ao cair da tarde. 7Tomareis 
um pouco do seu sangue e untareis os 
marcos e a travessa da porta, nas casas 
em que o comerem. 8Comereis a carne 
nessa mesma noite, assada ao fogo, 
com pães ázimos e ervas amargas. 
11Assim devereis comê-lo: com os rins 

cingidos, sandálias nos pés e cajado 
na mão. E comereis às pressas, pois é a 
páscoa, isto é, a ‘passagem’ do Senhor! 
12E naquela noite passarei pela terra do 
Egito e ferirei na terra do Egito todos 
os primogênitos, desde os homens até 
os animais; e infligirei castigos contra 
todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. 
13O sangue servirá de sinal nas casas 
onde estiverdes. Ao ver o sangue, 
passarei adiante, e não vos atingirá a 
praga exterminadora, quando eu ferir 
a terra do Egito. 14Este dia será para 
vós uma festa memorável em honra 
do Senhor, que haveis de celebrar por 
todas as gerações, como instituição 
perpétua”. – Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL 
Sl 115(116), 12-13.15-16.17-18

R. O cálice por nós abençoado / é a nossa 
comunhão com o sangue do Senhor. 

1. 12Que poderei retribuir ao Senhor 
Deus * / por tudo aquilo que ele fez em 
meu favor? / 13Elevo o cálice da minha 
salvação, * / invocando o nome santo 
do Senhor. – R.

2. 15É sentida por demais pelo Senhor * 
/ a morte de seus santos, seus amigos. / 
16bcEis que sou o vosso servo, ó Senhor, 
* / mas me quebrastes os grilhões da 
escravidão! – R.

3. 17Por isso oferto um sacrifício de 
louvor, * / invocando o nome santo 
do Senhor. / 18Vou cumprir minhas 
promessas ao Senhor * / na presença 
de seu povo reunido. – R.

II LEITURA - 1Cor 11,23-26
Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios
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Irmãos, 23o que eu recebi do Senhor 
foi isso que eu vos transmiti: Na noite 
em que foi entregue, o Senhor Jesus 
tomou o pão 24e, depois de dar graças, 
partiu-o e disse: “Isto é o meu corpo 
que é dado por vós. Fazei isto em 
minha memória”. 25Do mesmo modo, 
depois da ceia, tomou também o cálice 
e disse: “Este cálice é a nova aliança, 
em meu sangue. Todas as vezes que 
dele beberdes, fazei isto em minha 
memória”. 26Todas as vezes, de fato, 
que comerdes deste pão e beberdes 
deste cálice, estareis proclamando a 
morte do Senhor, até que ele venha. – 
Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho
V. Eu vos dou este novo Mandamento, 
/ nova ordem, agora, vos dou, / que, 
também, vos ameis uns aos outros, 
/ como eu vos amei, diz o Senhor. (Jo 
13,34) – R.

EVANGELHO - Jo 13,1-15
+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João
1Era antes da festa da páscoa. Jesus 
sabia que tinha chegado a sua hora 
de passar deste mundo para o Pai; 
tendo amado os seus que estavam no 
mundo, amou-os até o fim. 2Estavam 
tomando a ceia. O diabo já tinha posto 
no coração de Judas, filho de Simão 
Iscariotes, o propósito de entregar 
Jesus. 3Jesus, sabendo que o Pai tinha 
colocado tudo em suas mãos e que de 
Deus tinha saído e para Deus voltava, 
4levantou-se da mesa, tirou o manto, 
pegou uma toalha e amarrou-a na 
cintura. 5Derramou água numa bacia e 
começou a lavar os pés dos discípulos, 

enxugando-os com a toalha com 
que estava cingido. 6Chegou a vez de 
Simão Pedro. Pedro disse: “Senhor, tu 
me lavas os pés?” 7Respondeu Jesus: 
“Agora, não entendes o que estou 
fazendo; mais tarde compreenderás”. 
8Disse-lhe Pedro: “Tu nunca me lavarás 
os pés!” Mas Jesus respondeu: “Se eu 
não te lavar, não terás parte comigo”. 
9Simão Pedro disse: “Senhor, então 
lava não somente os meus pés, mas 
também as mãos e a cabeça”. 10Jesus 
respondeu: “Quem já se banhou não 
precisa lavar senão os pés, porque já 
está todo limpo. Também vós estais 
limpos, mas não todos”. 11Jesus sabia 
quem o ia entregar; por isso disse: 
“Nem todos estais limpos”. 12Depois de 
ter lavado os pés dos discípulos, Jesus 
vestiu o manto e sentou-se de novo. E 
disse aos discípulos: “Compreendeis o 
que acabo de fazer? 13Vós me chamais 
mestre e Senhor, e dizeis bem, pois 
eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e 
mestre, vos lavei os pés, também vós 
deveis lavar os pés uns dos outros. 
15Dei-vos o exemplo, para que façais a 
mesma coisa que eu fiz”. – Palavra da 
salvação.

Após a reflexão realiza-se o lava-pés, enquanto 
isso a assembleia pode cantar um canto 
apropriado.

Oração Universal
1. Pelo Papa, pelos Bispos, presbíteros e 
diáconos, escolhidos para o sacerdócio 
e o ministério, para que façam o que 
Jesus fez aos seus discípulos. R.

R: Cristo, ouvi-nos.

2. Pelos fiéis e pelos catecúmenos e 
por todos os que adoram Jesus Cristo, 
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para que O imitem nas palavras e nas 
obras. R.

3. Por todos aqueles que vivem sem 
amor, abandonados, esquecidos e 
rejeitados, para que encontrem o 
carinho que lhes falta. R.

4. Por todos nós que celebramos esta 
Páscoa, para que a comunhão com o 
Corpo e Sangue de Jesus, nos leve um 
dia a participar da Páscoa eterna. R.

celebrássemos em sua memória. Sua 
carne, imolada por nós, é o alimento 
que nos fortalece. Seu sangue, por 
nós derramado, é a bebida que nos 
purifica. Por esta razão, os anjos do 
céu, as mulheres e os homens da 
terra, unidos a todas as criaturas, 
proclamamos, jubilosos, vossa glória, 
cantando (dizendo) a uma só voz…

Antífona da comunhão: Este é o corpo 
que será entregue por vós,, este é o 
cálice da nova aliança no meu sangue, 
diz o Senhor. Todas as vezes que os 
receberdes fazei-o em minha memória 
(1Cor 11,24s).

Depois da comunhão
Ó Deus todo-poderoso, que hoje nos 
renovastes pela ceia do vosso Filho, dai-
nos ser eternamente saciados na ceia 
do seu reino. Por Cristo, nosso Senhor.

Transladação do Santíssimo 
Sacramento

Pode-se transportar o Santíssimo para um local 
determinado (pequeno altar preparado num 
canto da própria igreja). Durante a procissão 
pode-se entoar o canto a seguir ou outro 
apropriado. Durante a noite ou amanhã de 
manhã poderá haver momentos de adoração 
ao Santíssimo, acompanhando Jesus nas suas 
últimas horas. 

RITOS INICIAIS

DIA 10 – SEXTA-FEIRA
PAIXÃO DO SENHOR 

DIA DE JEJUM E ABSTINÊNCIA
(Vermelho – ofício próprio)

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas
Concedei-nos, ó Deus, a graça de 
participar dignamente da eucaristia, 
pois todas as vezes que celebramos 
este sacrifício em memória do vosso 
Filho, torna-se presente a nossa 
redenção. Por Cristo, nosso Senhor.

Prefácio (a Eucaristia): Na verdade, 
é justo e necessário, é nosso dever e 
salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus 
eterno e todo-poderoso, por Cristo, 
Senhor nosso. Ele, verdadeiro e eterno 
sacerdote, oferecendo-se a vós pela 
nossa salvação, instituiu o sacrifício 
da nova aliança e mandou que o 

Celebração da Paixão e Morte de nosso 

Senhor Jesus Cristo! O silêncio, o jejum 
e a oração deve marcar este dia. Jesus 
assumiu a cruz por ser fiel ao Pai e à 
humanidade até o fim. Nesta tarde, 
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unimo-nos a ele, servo sofredor, e o 
acompanhamos em seu julgamento e 
condenação. A celebração de hoje inicia 
com a oração a feita pelo celebrante, 
logo após breve momento de silêncio. 
Esta celebração consta de três partes: 1) 
liturgia da palavra (que inclui também a 
oração universal); 2) adoração da cruz; 
3) comunhão eucarística. Rezemos pelo 
aniversário natalício de Pe. Luciano 
Donizete naves- Vigário da Paróquia do 
Santíssimo Sacramento da Eucaristia/
Cachoeiro de Itapemirim- ES 

(Por determinação da Santa Sé, hoje se faz a 
Coleta para os Lugares Santos).

Oração (não se diz Oremos)

Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor 
Jesus Cristo destruístes a morte 
que o primeiro pecado transmitiu a 
todos. Concedei que nos tornemos 
semelhantes ao vosso Filho e, assim 
como trouxemos pela natureza a 
imagem do homem terreno, possamos 
trazer pela graça a imagem do homem 
novo. Por Cristo, nosso Senhor.

sua ascensão será ao mais alto 
grau. 14Assim como muitos ficaram 
pasmados ao vê-lo – tão desfigurado 
ele estava que não parecia ser um 
homem ou ter aspecto humano –, 15do 
mesmo modo ele espalhará sua fama 
entre os povos. Diante dele os reis se 
manterão em silêncio, vendo algo que 
nunca lhes foi narrado e conhecendo 
coisas que jamais ouviram. 53,1“Quem 
de nós deu crédito ao que ouvimos? E 
a quem foi dado reconhecer a força do 
Senhor? 2Diante do Senhor ele cresceu 
como renovo de planta ou como 
raiz em terra seca. Não tinha beleza 
nem atrativo para o olharmos, não 
tinha aparência que nos agradasse. 
3Era desprezado como o último dos 
mortais, homem coberto de dores, 
cheio de sofrimentos; passando por 
ele, tapávamos o rosto; tão desprezível 
era, não fazíamos caso dele. 4A verdade 
é que ele tomava sobre si nossas 
enfermidades e sofria, ele mesmo, 
nossas dores; e nós pensávamos fosse 
um chagado, golpeado por Deus e 
humilhado! 5Mas ele foi ferido por 
causa de nossos pecados, esmagado 
por causa de nossos crimes; a punição 
a ele imposta era o preço da nossa paz, 
e suas feridas, o preço da nossa cura. 
6Todos nós vagávamos como ovelhas 
desgarradas, cada qual seguindo seu 
caminho; e o Senhor fez recair sobre ele 
o pecado de todos nós. 7Foi maltratado, 
e submeteu-se, não abriu a boca; como 
cordeiro levado ao matadouro ou como 
ovelha diante dos que a tosquiam, ele 
não abriu a boca. 8Foi atormentado 
pela angústia e foi condenado. Quem 
se preocuparia com sua história de 
origem? Ele foi eliminado do mundo 
dos vivos; e por causa do pecado do 
meu povo foi golpeado até morrer. 

I - LITURGIA DA PALAVRA

Este é o grande momento da celebração 
de hoje. Jesus enfrenta as consequências 
de sua fidelidade ao projeto do Pai. 
O seu sofrimento, que também nos 
atinge, não é castigo nem vontade de 
Deus, mas causa de salvação e fonte de 
vida para o mundo.

I LEITURA - Is 52,13-53,12
Leitura do Profeta Isaías
13Ei-lo, o meu servo será bem sucedido; 
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o meu Deus! /16Eu entrego em vossas 
mãos o meu destino; * / libertai-me do 
inimigo e do opressor! – R.

4. 17Mostrai serena a vossa face ao 
vosso servo, * / e salvai-me pela vossa 
compaixão. / 25Fortalecei os corações, 
tende coragem, * / todos vós que ao 
Senhor vos confiais! – R.

II LEITURA - Hb 4,14-16;5,7-9
Leitura da Carta aos Hebreus

Irmãos, 14temos um sumo sacerdote 
eminente, que entrou no céu, Jesus, o 
Filho de Deus. Por isso, permaneçamos 
firmes na fé que professamos. 15Com 
efeito, temos um sumo sacerdote 
capaz de se compadecer de nossas 
fraquezas, pois ele mesmo foi provado 
em tudo como nós, com exceção do 
pecado. 16Aproximemo-nos então, com 
toda a confiança, do trono da graça, 
para conseguirmos misericórdia e 
alcançarmos a graça de um auxílio no 
momento oportuno. 5,7Cristo, nos dias 
de sua vida terrestre, dirigiu preces e 
súplicas, com forte clamor e lágrimas, 
àquele que era capaz de salvá-lo da 
morte. E foi atendido, por causa de sua 
entrega a Deus. 8Mesmo sendo Filho, 
aprendeu o que significa a obediência 
a Deus, por aquilo que ele sofreu. 9Mas, 
na consumação de sua vida, tornou-se 
causa de salvação eterna para todos 
os que lhe obedecem. – Palavra do 
Senhor.

Aclamação ao Evangelho
V. Jesus Cristo se tornou obediente, 
/ obediente até a morte numa cruz, 
/ pelo que o Senhor Deus o exaltou, / 
e deu-lhe um nome muito acima de 
outro nome. (Fl 2,8-9) – R.

9Deram-lhe sepultura entre ímpios, 
um túmulo entre os ricos, porque ele 
não praticou o mal, nem se encontrou 
falsidade em suas palavras. 10O Senhor 
quis macerá-lo com sofrimentos. 
Oferecendo sua vida em expiação, 
ele terá descendência duradoura, e 
fará cumprir com êxito a vontade do 
Senhor. 11Por esta vida de sofrimento, 
alcançará luz e uma ciência perfeita. 
Meu servo, o justo, fará justos 
inúmeros homens, carregando sobre si 
suas culpas. 12Por isso, compartilharei 
com ele multidões e ele repartirá suas 
riquezas com os valentes seguidores, 
pois entregou o corpo à morte, sendo 
contado como um malfeitor; ele, na 
verdade, resgatava o pecado de todos 
e intercedia em favor dos pecadores. – 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL  
Sl 30(31), 2.6.12-13.15-16.17.25 
R. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o 
meu espírito.

1. 2Senhor, eu ponho em vós minha 
esperança; * / que eu não fique 
envergonhado eternamente! / 6Em 
vossas mãos, Senhor, entrego o meu 
espírito, * / porque vós me salvareis, ó 
Deus fiel! – R.

2. 12Tornei-me o opróbrio do inimigo, * 
/ o desprezo e zombaria dos vizinhos, 
/ e objeto de pavor para os amigos; * 
/ fogem de mim os que me vêem pela 
rua. / 13Os corações me esqueceram 
como um morto, * / e tornei-me como 
um vaso espedaçado. – R.

3. 15A vós, porém, ó meu Senhor, eu 
me confio, * / e afirmo que só vós sois 
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EVANGELHO - Jo 18,1-19,42
(Na leitura da Paixão, não se faz a saudação 
inicial – “O Senhor esteja convosco...”, mas no fim 
se diz – “Palavra da salvação”, mas não se beija 
o livro. Não se usa insenso, nem velas. Quando se 
anuncia a morte do Senhor se faz uma pequena 
pausa e todos se ajoelham em silêncio.)

N (Narrador): Paixão de nosso Senhor 
Jesus Cristo segundo João – Naquele 
tempo, 1Jesus saiu com os discípulos 
para o outro lado da torrente do 
Cedron. Havia aí um jardim, onde ele 
entrou com os discípulos. 2Também 
Judas, o traidor, conhecia o lugar, 
porque Jesus costumava reunir-se 
aí com os seus discípulos. 3Judas 
levou consigo um destacamento de 
soldados e alguns guardas dos sumos 
sacerdotes e fariseus, e chegou ali 
com lanternas, tochas e armas. 4Então 
Jesus, consciente de tudo o que ia 
acontecer, saiu ao encontro deles e 
disse: 
P (Presidente) “A quem procurais?”
N: 5Responderam: 
L (Leitor): “A Jesus, o nazareno.”
N: Ele disse: 
P: “Sou eu.”
N: Judas, o traidor, estava junto com 
eles. 6Quando Jesus disse “sou eu”, 
eles recuaram e caíram por terra. 7De 
novo lhes perguntou: 
P: “A quem procurais?” 
N: Eles responderam: 
L: “A Jesus, o Nazareno.” 
N: 8Jesus respondeu: 
P: “Já vos disse que sou eu. Se é a mim 
que procurais, então deixai que estes 
se retirem.” 
N: 9Assim se realizava a palavra que 
Jesus tinha dito: “Não perdi nenhum 
daqueles que me confiaste”. 10Simão 
Pedro, que trazia uma espada consigo, 

puxou dela e feriu o servo do sumo 
sacerdote, cortando-lhe a orelha 
direita. O nome do servo era Malco. 
11Então Jesus disse a Pedro: 
P: “Guarda a tua espada na bainha. 
Não vou beber o cálice que o Pai me 
deu?” 
N: 12Então, os soldados, o comandante 
e os guardas dos judeus prenderam 
Jesus e o amarraram. 13Conduziram-
no primeiro a Anás, que era o sogro 
de Caifás, o sumo sacerdote naquele 
ano. Foi Caifás que deu aos judeus 
o conselho: “É preferível que um só 
morra pelo povo”. 15Simão Pedro e 
um outro discípulo seguiam Jesus. 
Esse discípulo era conhecido do sumo 
sacerdote e entrou com Jesus no pátio 
do sumo sacerdote. 16Pedro ficou fora, 
perto da porta. Então o outro discípulo, 
que era conhecido do sumo sacerdote, 
saiu, conversou com a encarregada da 
porta e levou Pedro para dentro. 17A 
criada que guardava a porta disse a 
Pedro: 
Mulher: “Não pertences também tu 
aos discípulos desse homem?”
N: Ele respondeu: 
L: “Não.”
N: 18Os empregados e os guardas 
fizeram uma fogueira e estavam se 
aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou 
com eles, aquecendo-se. 19Entretanto, 
o sumo sacerdote interrogou Jesus a 
respeito de seus discípulos e de seu 
ensinamento. 20Jesus lhe respondeu: 
P: “Eu falei às claras ao mundo. Ensinei 
sempre na sinagoga e no templo, onde 
todos os judeus se reúnem. Nada falei 
às escondidas. 21Por que me interrogas? 
Pergunta aos que ouviram o que falei; 
eles sabem o que eu disse.”
N: 22Quando Jesus falou isso, um dos 
guardas que ali estava deu-lhe uma 
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bofetada, dizendo: 
L: “É assim que respondes ao sumo 
sacerdote?”
N: 23Respondeu-lhe Jesus:
P: “Se respondi mal, mostra em quê; 
mas, se falei bem, por que me bates?” 
N: 24Então, Anás enviou Jesus amarrado 
para Caifás, o sumo sacerdote. 
25Simão Pedro continuava lá, em pé, 
aquecendo-se. Disseram-lhe: 
L: “Não és tu, também, um dos 
discípulos dele?”
N: Pedro negou: 
L: “Não!”
N: 26Então um dos empregados do 
sumo sacerdote, parente daquele a 
quem Pedro tinha cortado a orelha, 
disse: 
L: “Será que não te vi no jardim com 
ele?” 
N: 27Novamente Pedro negou. E na 
mesma hora, o galo cantou. 28De 
Caifás, levaram Jesus ao palácio do 
governador. Era de manhã cedo. Eles 
mesmos não entraram no palácio, 
para não ficarem impuros e poderem 
comer a páscoa. 29Então Pilatos saiu ao 
encontro deles e disse: 
L: “Que acusação apresentais contra 
este homem?” 
N: 30Eles responderam: 
L: “Se não fosse malfeitor, não o 
teríamos entregue a ti!” 
N: 31Pilatos disse: 
L: “Tomai-o vós mesmos e julgai-o de 
acordo com a vossa lei.” 
N: Os judeus lhe responderam: 
L: “Nós não podemos condenar 
ninguém à morte.” 
N: 32Assim se realizava o que Jesus 
tinha dito, significando de que morte 
havia de morrer. 33Então Pilatos entrou 
de novo no palácio, chamou Jesus e 
perguntou-lhe: 

L: “Tu és o rei dos judeus?” 
N: 34Jesus respondeu: 
P: “Estás dizendo isto por ti mesmo, ou 
outros te disseram isto de mim?” 
N: 35Pilatos falou: 
L: “Por acaso, sou judeu? O teu povo e 
os sumos sacerdotes te entregaram a 
mim. Que fizeste?” 
N: 36Jesus respondeu: 
P: “O meu reino não é deste mundo. 
Se o meu reino fosse deste mundo, os 
meus guardas teriam lutado para que 
eu não fosse entregue aos judeus. Mas 
o meu reino não é daqui.” 
N: 37Pilatos disse a Jesus: 
L: “Então tu és rei?” 
N: Jesus respondeu: 
P: “Tu o dizes: eu sou rei. Eu nasci 
e vim ao mundo para isto: para dar 
testemunho da verdade. Todo aquele 
que é da verdade escuta a minha voz.” 
N: 38Pilatos disse a Jesus: 
L: “O que é a verdade?” 
N: Ao dizer isso, Pilatos saiu ao 
encontro dos judeus, e disse-lhes: 
L: “Eu não encontro nenhuma culpa 
nele. 39Mas existe entre vós um 
costume, que pela páscoa eu vos solte 
um preso. Quereis que vos solte o rei 
dos judeus?”
N: 40Então, começaram a gritar de 
novo: 
L: “Este não, mas Barrabás!” 
N: Barrabás era um bandido. 19,1Então 
Pilatos mandou flagelar Jesus. 2Os 
soldados teceram uma coroa de 
espinhos e colocaram-na na cabeça 
de Jesus. Vestiram-no com um manto 
vermelho, 3aproximavam-se dele e 
diziam: 
L: “Viva o rei dos judeus!” 
N: E davam-lhe bofetadas. 4Pilatos saiu 
de novo e disse aos judeus: 
L: “Olhai, eu o trago aqui fora, diante de 
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vós, para que saibais que não encontro 
nele crime algum.” 
N: 5Então Jesus veio para fora, 
trazendo a coroa de espinhos e o 
manto vermelho. Pilatos disse-lhes: 
L: “Eis o homem!” 
N: 6Quando viram Jesus, os sumos 
sacerdotes e os guardas começaram a 
gritar: 
L: “Crucifica-o! Crucifica-o!” 
N: Pilatos respondeu: 
L: “Levai-o vós mesmos para o 
crucificar, pois eu não encontro nele 
crime algum.” 
N: 7Os judeus responderam: 
L: “Nós temos uma lei, e, segundo esta 
lei, ele deve morrer, porque se fez Filho 
de Deus.” 
N: 8Ao ouvir estas palavras, Pilatos 
ficou com mais medo ainda. 9Entrou 
outra vez no palácio e perguntou a 
Jesus: 
L: “De onde és tu?” 
N: Jesus ficou calado. 10Então Pilatos 
disse: 
L: “Não me respondes? Não sabes 
que tenho autoridade para te soltar e 
autoridade para te crucificar?”
N: 11Jesus respondeu: 
P: “Tu não terias autoridade alguma 
sobre mim, se ela não te fosse dada do 
alto. Quem me entregou a ti, portanto, 
tem culpa maior”. 
N: 12Por causa disso, Pilatos procurava 
soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: 
L: “Se soltas este homem, não és 
amigo de César. Todo aquele que se faz 
rei, declara-se contra César.” 
N: 13Ouvindo estas palavras, Pilatos 
levou Jesus para fora e sentou-
se no tribunal, no lugar chamado 
“Pavimento”, em hebraico “Gábata”. 
14Era o dia da preparação da páscoa, 
por volta do meio-dia. Pilatos disse aos 
judeus: 

L: “Eis o vosso rei!” 
N: 15Eles, porém, gritavam: 
L: “Fora! Fora! Crucifica-o!” 
N: Pilatos disse: 
L: “Hei de crucificar o vosso rei?” 
N: Os sumos sacerdotes responderam: 
L: “Não temos outro rei senão César.”
N: 16Então Pilatos entregou Jesus 
para ser crucificado, e eles o levaram. 
17Jesus tomou a cruz sobre si e saiu 
para o lugar chamado “Calvário”, em 
hebraico “Gólgota”. 18Ali o crucificaram, 
com outros dois: um de cada lado, 
e Jesus no meio. 19Pilatos mandou 
ainda escrever um letreiro e colocá-lo 
na cruz; nele estava escrito: “Jesus, o 
nazareno, o rei dos judeus”. 20Muitos 
judeus puderam ver o letreiro, porque 
o lugar em que Jesus foi crucificado 
ficava perto da cidade. O letreiro 
estava escrito em hebraico, latim e 
grego. 21Então os sumos sacerdotes 
dos judeus disseram a Pilatos: 
L: “Não escrevas “o rei dos judeus”, 
mas sim o que ele disse: “Eu sou o rei 
dos judeus”.”
N: 22Pilatos respondeu: 
L: “O que escrevi, está escrito.” 
N: 23Depois que crucificaram Jesus, os 
soldados repartiram a sua roupa em 
quatro partes, uma parte para cada 
soldado. Quanto à túnica, esta era 
tecida sem costura, em peça única de 
alto a baixo. 24Disseram então entre si: 
L: “Não vamos dividir a túnica. Tiremos 
a sorte para ver de quem será.” 
N: Assim se cumpria a escritura que diz: 
“Repartiram entre si as minhas vestes e 
lançaram sorte sobre a minha túnica”. 
Assim procederam os soldados. 25Perto 
da cruz de Jesus, estavam de pé a 
sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de 
Cléofas, e Maria Madalena. 26Jesus, ao 
ver sua mãe e, ao lado dela, o discípulo 
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que ele amava, disse à mãe: 
P: “Mulher, este é o teu filho.” 
N: 27Depois disse ao discípulo: 
P: “Esta é a tua mãe.” 
N: Dessa hora em diante, o discípulo a 
acolheu consigo. 28Depois disso, Jesus, 
sabendo que tudo estava consumado, 
e para que a escritura se cumprisse até 
o fim, disse: 
P: “Tenho sede.” 
N: 29Havia ali uma jarra cheia de vinagre. 
Amarraram numa vara uma esponja 
embebida de vinagre e levaram-na à 
boca de Jesus. 30Ele tomou o vinagre e 
disse: 
P: “Tudo está consumado.”
N: E, inclinando a cabeça, entregou o 
espírito.

(Aqui todos se ajoelham e faz-se uma pausa. 
Depois se continua, de pé).

N: 31Era o dia da preparação para a 
páscoa. Os judeus queriam evitar que 
os corpos ficassem na cruz durante 
o sábado, porque aquele sábado era 
dia de festa solene. Então pediram 
a Pilatos que mandasse quebrar as 
pernas aos crucificados e os tirasse da 
cruz. 32Os soldados foram e quebraram 
as pernas de um e depois do outro que 
foram crucificados com Jesus. 33Ao se 
aproximarem de Jesus, e vendo que 
já estava morto, não lhe quebraram 
as pernas; 34mas um soldado abriu-
lhe o lado com uma lança, e logo 
saiu sangue e água. 35Aquele que viu, 
dá testemunho e seu testemunho 
é verdadeiro; e ele sabe que fala 
a verdade, para que vós também 
acrediteis. 36Isso aconteceu para que 
se cumprisse a escritura, que diz: “Não 
quebrarão nenhum dos seus ossos”. 
37E outra escritura ainda diz: “Olharão 

para aquele que transpassaram”. 
38Depois disso, José de Arimatéia, 
que era discípulo de Jesus – mas às 
escondidas, por medo dos judeus – 
pediu a Pilatos para tirar o corpo de 
Jesus. Pilatos consentiu. Então José 
veio tirar o corpo de Jesus. 39Chegou 
também Nicodemos, o mesmo que 
antes tinha ido de noite encontrar-
se com Jesus. Levou uns trinta quilos 
de perfume feito de mirra e aloés. 
40Então tomaram o corpo de Jesus 
e envolveram-no, com os aromas, 
em faixas de linho, como os judeus 
costumam sepultar. 41No lugar onde 
Jesus foi crucificado, havia um jardim 
e, no jardim, um túmulo novo, onde 
ainda ninguém tinha sido sepultado. 
42Por causa da preparação da páscoa, 
e como o túmulo estava perto, foi ali 
que colocaram Jesus. – Palavra da 
salvação.
--
Sete palavras de Jesus na cruz
1) Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o 
que fazem. 
2) Hoje estarás comigo no paraíso.
 3) Mulher, eis o teu filho; filho eis a tua 
mãe. 
4) Meu Deus, por que me abandonastes? 
5) Tenho sede. 
6) Tudo está consumado. 
7) Pai, em tuas mãos entrego o meu 
espírito.
---

Oração Universal

I. Pela Santa Igreja
Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, 
pela santa Igreja de Deus: que o Senhor 
nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, 
que ele a proteja por toda a terra e nos 
conceda uma vida calma e tranquila, 
para sua própria glória.
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Reza-se em silêncio. Depois quem 
preside diz:

Deus eterno e todo-poderoso, que em 
Cristo revelastes a vossa glória a todos 
os povos, velai sobre a obra do vosso 
amor. Que a vossa Igreja, espalhada 
por todo o mundo, permaneça 
inabalável na fé e proclame sempre o 
vosso nome. Por Cristo, nosso Senhor.
R. Amém.

II. Pelo Papa
Oremos pelo nosso santo padre, o 
Papa Francisco . O Senhor nosso Deus, 
que o escolheu para o episcopado, o 
conserve são e salvo à frente da sua 
Igreja, governando o povo de Deus.

Reza-se em silêncio. Depois quem 
preside diz:

Deus eterno e todo-poderoso, que 
dispusestes todas as coisas com 
sabedoria, dignai-vos escutar nossos 
pedidos: protegei com amor o pontífice 
que escolhestes, para que o povo 
cristão que governais por meio dele 
possa crescer, em sua fé. Por Cristo, 
nosso Senhor.
R. Amém.

III. Por todas as ordens e categorias 
de fiéis
Oremos pelo nosso Bispo... por todos 
os bispos, presbíteros e diáconos da 
Igreja e por todo o povo fiel.

Reza-se em silêncio. Depois quem 
preside diz:

Deus eterno e todo-poderoso, que 
santificais e governais pelo vosso 
Espírito todo o corpo da Igreja, escutai 

as súplicas que vos dirigimos por todos 
os ministros do vosso povo. Fazei que 
cada um, pelo dom da vossa graça, vos 
sirva com fidelidade. Por Cristo, nosso 
Senhor.
R. Amém.

IV. Pelos catecúmenos
Oremos pelos (nossos) catecúmenos: 
que o Senhor nosso Deus abra os seus 
corações e as portas da misericórdia, 
para que, tendo recebido nas águas do 
batismo o perdão de todos os pecados, 
sejam incorporados no Cristo Jesus.

Reza-se em silêncio. Depois quem 
preside diz:

Deus eterno e todo-poderoso que 
por novos nascimentos tornais 
fecunda a vossa Igreja, aumentai a 
fé e o entendimento dos (nossos) 
catecúmenos, para que, renascidos 
pelo batismo, sejam contados entre 
os vossos filhos adotivos. Por Cristo, 
nosso Senhor.
R. Amém.

V. Pela unidade dos cristãos
Oremos por todos os nossos irmãos e 
irmãs que crêem no Cristo, para que 
o Senhor nosso Deus se digne reunir 
e conservar na unidade da sua Igreja 
todos os que vivem segundo a verdade. 

Reza-se em silêncio. Depois quem 
preside diz:

Deus eterno e todo-poderoso que 
reunis o que está disperso e conservai 
o que está unido, velai sobre o rebanho 
do vosso Filho. Que a integridade da fé 
e os laços da caridade unam os que 
foram consagrados por um só batismo. 
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Por Cristo, nosso Senhor.
R. Amém.

VI. Pelos judeus
Oremos pelos judeus, aos quais o 
Senhor nosso Deus falou em primeiro 
lugar, a fim de que cresçam na 
fidelidade de sua aliança e no amor do 
seu nome.

Reza-se em silêncio. Depois quem 
preside diz:

Deus eterno e todo-poderoso que 
fizestes vossas promessas a Abraão e 
seus descendentes, escutai as preces 
da vossa igreja. Que o povo da primitiva 
aliança mereça alcançar a plenitude 
da vossa redenção. Por Cristo, nosso 
Senhor.
R. Amém.

VII. Pelos que não crêem em Cristo
Oremos pelos que não crêem no Cristo, 
para que, iluminados pelo Espírito 
Santo, possam também ingressar no 
caminho da salvação.

Reza-se em silêncio. Depois quem 
preside diz:

Deus eterno e todo-poderoso, dai aos 
que não crêem no Cristo e caminham 
sob o vosso olhar com sinceridade 
no coração, chegar ao conhecimento 
da verdade. E fazei que sejamos no 
mundo testemunhas mais fiéis da 
vossa caridade, amando-nos melhor 
uns aos outros e participando com 
amor e solicitude do mistério da vossa 
vida. Por Cristo, nosso Senhor.

R. Amém.

VIII. Pelos que não crêem em Deus
Oremos pelos que não reconhecem a 
Deus, para que, buscando lealmente 
o que é reto, possam chegar ao Deus 
verdadeiro.

Reza-se em silêncio. Depois quem 
preside diz:

Deus eterno e todo-poderoso, vós 
criastes todos os seres humanos e 
pusestes em seu coração o desejo 
de procurar-vos para que, tendo-vos 
encontrado, só em vós achassem 
repouso. Concedei que, entre as 
dificuldades do mundo, discernindo 
os sinais da vossa bondade e vendo o 
testemunho das boas obras daqueles 
que crêem em vós, tenham a alegria 
de proclamar que sois o único Deus 
verdadeiro e Pai de todos os seres 
humanos. Por Cristo, nosso Senhor.
R. Amém.

IX. Pelos poderes públicos
Oremos por todos os governantes: 
que o nosso Deus e Senhor, segundo 
sua vontade, lhes dirija o espírito e o 
coração para que todos possam gozar 
da verdadeira paz e liberdade.

Reza-se em silêncio. Depois quem 
preside diz:
Deus eterno e todo-poderoso, que 
tendes nas mãos o coração dos 
seres humanos e o direito dos povos, 
olhai com bondade para aqueles 
que nos governam. Que por vossa 
graça se consolidem por toda a terra 
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III - COMUNHÃO EUCARÍSTICA

II - ADORAÇÃO DA CRUZ

a segurança e a paz, a prosperidade 
das nações e a liberdade religiosa. Por 
Cristo, nosso Senhor.
R. Amém.

X. Por todos os que sofrem provações 
Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai 
todo-poderoso, para que livre o mundo 
de todo erro, expulse as doenças e 
afugente a fome, abra as prisões e 
liberte os cativos, vele pela segurança 
dos viajantes e transeuntes, repatrie 
os exilados, dê saúde aos doentes e a 
salvação aos que agonizam.

Reza-se em silêncio. Depois quem 
preside diz:

Deus eterno e todo-poderoso, sois a 
consolação dos aflitos e a força dos que 
labutam. Cheguem até vós as preces 
dos que clamam na sua aflição, sejam 
quais forem os seus sofrimentos, para 
que se alegrem em suas provações 
com o socorro da vossa misericórdia. 
Por Cristo, nosso Senhor.
R. Amém.

Durante a adoração da cruz cantam-se a 
antífona Adoramos, Senhor, vosso madeiro, 
os Lamentos do Senhor, ou outros cantos 
apropriados, sentando-se todos aqueles que já 
fizeram a adoração.

(Terminada a oração universal, faz-se a solene 
adoração da santa Cruz, escolhendo-se, a 
apresentação da Santa Cruz dentre as duas 
formas propostas, conforme indica o Missal 
Romano pág. 260).

Adoração da Santa Cruz
Para a Adoração da cruz aproximam-se, como 
em procissão, os ministros e a assebleia, 
exprimindo sua reverência pela genuflexão 
simples ou beijando a cruz. 

Sobre o Altar estende-se a toalha e coloca-se o 
corporal. Pelo caminho mais curto o ministro 
traz o Santíssimo Sacramento ladeado por duas 
velas acesas e coloca-o sobre o Altar, estando 
todos de pé e em silêncio. As velas (nos castiçais) 
são colocadas ao lado do Altar ou sobre ele.

A celebração continua, normal, a partir do pai-
nosso.

Depois da comunhão
Ó Deus, que nos renovastes pela 
santa morte e ressurreição do vosso 
Cristo, conservai em nós a obra de 
vossa misericórdia, para que, pela 
participação deste mistério, vos 
consagremos a nossa vida. Por Cristo, 
nosso Senhor.

À despedida, o ministro estende a mão sobre a 
assembleia e diz:

Oração sobre o povo
Que a vossa bênção, ó Deus, desça 
copiosa sobre o vosso povo, que acaba 
de celebrar a morte do vosso Filho, 
na esperança da sua ressurreição. 
Venha o vosso perdão, seja dado o 
vosso consolo; cresça a fé verdadeira 
e a redenção se confirme. Por Cristo, 
nosso Senhor.
Todos se retiram da celebração em silêncio. O 
altar e oportunamente desnudado.
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DIA 11 – SÁBADO
VIGÍLIA PASCAL

(Branco, Glória, Creio – ofício solene)

RITOS INICIAIS

A Vigília Pascal é conhecida como 
a “Mãe de todas as santas Vigílias” 
porque a Igreja mantém-se de vigília 
à espera da vitória do Senhor sobre 
a morte. Em comunhão com todas 
as comunidades cristãs e com todo o 
universo, celebremos a Páscoa de Jesus: 
sua passagem da morte para a vida. 
“Jesus ressuscitou” é a boa notícia que 
nos contagia nesta noite de exultação. 
Fazendo memória das maravilhas 
de Deus na história, renovamos e 
fortalecemos nossa fé. Vivamos em 
profunda alegria todos os momentos 
desta Vigília: 1. A celebração da luz 
com a bênção do fogo novo e do círio 
pascal; 2) A proclamação da Páscoa, 
que é um canto de júbilo anunciando a 
Ressurreição do Senhor; 3) A liturgia da 
palavra; 4) liturgia batismal e por fim,  
5) A liturgia eucarística.

ouvindo sua palavra e celebrando 
seus mistérios, podemos ter a firme 
esperança de participar do seu triunfo 
sobre a morte e de sua vida em Deus.

Bênção do fogo: Ó Deus, que pelo 
vosso Filho trouxestes àqueles que 
crêem o clarão da vossa luz, santificai 
este novo fogo. Concedei que a festa 
da páscoa acenda em nós tal desejo do 
céu, que possamos chegar purificados 
à festa da luz eterna. Por Cristo, nosso 
Senhor.

O dirigente abençoa o fogo e pode usar a seguinte 
fórmula para preparar o círio pascal

(1) Cristo ontem e hoje, ( faz a incisão na 
haste vertical);
(2) princípio e fim, (faz a incisão na haste 
horizontal);
(3) alfa (faz a incisão da letra Alfa no alto da 
haste vertical); 
(4) e Ômega (faz a incisão da letra Ômega 
embaixo da haste vertical);
(5) a ele o tempo (faz a incisão no número 2 );
(6) e a eternidade, (faz a incisão no número 0);
(7) a glória e o poder, (faz a incisão no 
número 2);

I - CELEBRAÇÃO DA LUZ
O dirigente saúda o povo como de costume e o 
exorta para uma boa participação na celebração 
da vigília. 

O sentido da vigília: Meus irmãos e 
minhas irmãs. Nesta noite, em que 
nosso Senhor Jesus Cristo passou 
da morte à vida, a Igreja convida os 
seus filhos dispersos por toda a terra 
a se reunirem em vigília e oração. Se 
comemorarmos a páscoa do Senhor 
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(8) pelos séculos sem fim. Amém. (faz a 
incisão no número 0).

Feita a incisão da cruz e de outros sinais, 
faz-se a aplicação dos cravos formando 
uma cruz e dizendo:

(1) Por suas santas chagas, 
(2) suas chagas gloriosas
(3) o Cristo Senhor 
(4) nos proteja e 
(5) nos guarde. Amém.

O dirigente acende o círio e todos os que 
tiverem velas podem acendê-las no círio. 
A seguir inicia-se a procissão até a igreja 
onde será celebrada a vigília pascal. No 
início da procissão, na porta da igreja e 
diante do altar o dirigente diz:

Eis a luz de Cristo!
E todos respondem: 
Demos graças a Deus!

Proclamação da páscoa (breve)

Exulte o céu, e os anjos triunfantes, 
mensageiros de Deus, desçam cantando; 
façam soar trombetas fulgurantes, 
a vitória de um rei anunciando. 

Alegre-se também a terra amiga, 
que em meio a tantas luzes resplandece; 
e, vendo dissipar-se a treva antiga, 
ao sol do eterno rei brilha e se aquece. 

Que a mãe Igreja alegre-se igualmente, 
erguendo as velas deste fogo novo, 
e escutem reboando de repente, 
o aleluia cantado pelo povo. 

V. O Senhor esteja convosco.
R. Ele está no meio de nós.

V. Corações ao alto.
R. O nosso coração está em Deus.

1

4      2      5         

3

V. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
R. É nosso dever e nossa salvação.

Sim, verdadeiramente é bom e justo 
cantar ao Pai de todo o coração, 
e celebrar seu filho Jesus Cristo, 
tornado para nós um novo Adão. 

Foi ele quem apagou do outro a culpa, 
quando por nós à morte se entregou: 
para apagar o antigo documento 
na cruz todo o seu sangue derramou. 

Pois eis agora a páscoa, nossa festa, 
em que o real cordeiro se imolou: 
marcando nossas portas, nossas almas, 
com seu divino sangue nos salvou. 

Esta é, Senhor, a noite em que do Egito 
retirastes os filhos de Israel, 
transpondo o mar Vermelho a pé enxuto, 
rumo à terra onde correm leite e mel. 

Ó noite em que a coluna luminosa 
as trevas do pecado dissipou, 
e aos que crêem no Cristo em toda a terra 
em novo povo congregou! 

Ó noite em que Jesus rompeu o inferno, 
ao ressurgir da morte vencendo: 
de que nos valeria ter nascido, 
se não nos resgatasse em seu amor? 

Ó Deus, quão estupenda caridade 
vemos no vosso gesto fulgurar: 
não hesitais em dar o próprio Filho, 
para a culpa dos servos resgatar. 

Ó pecado de Adão indispensável, 
pois o Cristo o dissolve em seu amor; 
ó culpa tão feliz que há merecido 
a graça de um tão grande redentor! 

Só tu, noite feliz, soubeste a hora 
em que o Cristo da morte ressurgia; 
e é por isso que de ti foi escrito: 
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A noite será luz para o meu dia! 

Pois esta noite lava todo o crime, 
liberta o pecador dos seus grilhões; 
dissipa o ódio e dobra os poderosos, 
enche de luz e paz os corações. 

Ó noite de alegria verdadeira, 
que prostra o faraó e ergue os hebreus, 
que une de novo ao céu a terra inteira, 
pondo na treva humana a luz de Deus. 

Na graça desta noite o vosso povo 
ascende um sacrifício de louvor; 
acolhei, ó Pai santo, o fogo novo: 
não perde, ao dividir-se, o seu fulgor. 

Cera virgem de abelha generosa 
ao Cristo ressurgido trouxe a luz:
eis de novo a coluna luminosa, 
que o vosso povo para o céu conduz. 

O círio que acendeu as nossas velas 
possa esta noite toda fulgurar; 
misture sua luz à das estrelas, 
cintile quando o dia despontar. 

Que ele possa agradar-vos como o 
Filho, 
que triunfou da morte e vence o mal: 
Deus, que a todos acende no seu brilho, 
e um dia voltará, sol triunfal.

II - LITURGIA DA PALAVRA

Terminada a proclamação da páscoa, 
apagam-se as velas e todos se sentam. 
O dirigente dirige a seguinte exortação 
antes das leituras.
A liturgia da Palavra proclama as 
grandes maravilhas realizadas por Deus 
ao longo da história da humanidade, 
as quais continuam sendo motivo de 
alegria e ação de graças.

Exortação: Meus irmãos e minhas 
irmãs, tendo iniciado solenemente 
esta vigília, ouçamos no recolhimento 
desta noite a palavra de Deus. Vejamos 
como ele salvou outrora o seu povo e 
nestes últimos tempos enviou o seu 
Filho como redentor. Peçamos que o 
nosso Deus leve à plenitude a salvação 
inaugurada na páscoa.

I LEITURA - Gn 1, 1-2, 2 (longa)
(A forma breve está entre “parênteses”)

Leitura do Livro do Gênesis

(1No princípio Deus criou o céu e a 
terra.) 2A terra estava deserta e vazia, 
as trevas cobriam a face do abismo e 
o Espírito de Deus pairava sobre as 
águas. 3Deus disse: “Faça-se a luz!” 
E a luz se fez. 4Deus viu que a luz era 
boa e separou a luz das trevas. 5E à luz 
Deus chamou “dia” e às trevas, “noite”. 
Houve uma tarde e uma manhã: 
primeiro dia. 6Deus disse: “Faça-se um 
firmamento entre as águas, separando 
umas das outras”. 7E Deus fez o 
firmamento, e separou as águas que 
estavam embaixo, das que estavam em 
cima do firmamento. E assim se fez. 8Ao 
firmamento Deus chamou “céu”. Houve 
uma tarde e uma manhã: segundo dia. 
9Deus disse: “Juntem-se as águas que 
estão debaixo do céu num só lugar 
e apareça o solo enxuto!” E assim se 
fez. 10Ao solo enxuto Deus chamou 
“terra” e ao ajuntamento das águas, 
“mar”. E Deus viu que era bom. 11Deus 
disse: “A terra faça brotar vegetação e 
plantas que dêem semente, e árvores 
frutíferas que dêem fruto segundo a 
sua espécie, que tenham nele a sua 
semente sobre a terra”. E assim se 
fez. 12E a terra produziu vegetação e 
plantas que trazem semente segundo 
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a sua espécie, e árvores que dão fruto 
tendo nele a semente da sua espécie. 
E Deus viu que era bom. 13Houve uma 
tarde e uma manhã: terceiro dia. 
14Deus disse: “Façam-se luzeiros no 
firmamento do céu, para separar o dia 
da noite. Que sirvam de sinais para 
marcar as épocas, os dias e os anos, 
15e que resplandeçam no firmamento 
do céu e iluminem a terra”. E assim se 
fez. 16Deus fez os dois grandes luzeiros: 
o luzeiro maior para presidir o dia, e 
o luzeiro menor para presidir à noite, 
e as estrelas. 17Deus colocou-os no 
firmamento do céu para alumiar a 
terra, 18para presidir ao dia e à noite 
e separar a luz das trevas. E Deus viu 
que era bom. 19E houve uma tarde e 
uma manhã: quarto dia. 20Deus disse: 
“Fervilhem as águas de seres animados 
de vida e voem pássaros sobre a terra, 
debaixo do firmamento do céu”. 21Deus 
criou os grandes monstros marinhos 
e todos os seres vivos que nadam, em 
multidão, nas águas, segundo as suas 
espécies, e todas as aves, segundo as 
suas espécies. E Deus viu que era bom. 
22E Deus os abençoou, dizendo: “Sede 
fecundos e multiplicai-vos e enchei 
as águas do mar, e que as aves se 
multipliquem sobre a terra”. 23Houve 
uma tarde e uma manhã: quinto dia. 
24Deus disse: “Produza a terra seres 
vivos segundo as suas espécies, 
animais domésticos, répteis e animais 
selvagens, segundo as suas espécies”. 
E assim se fez. 25Deus fez os animais 
selvagens, segundo as suas espécies, 
os animais domésticos segundo as 
suas espécies e todos os répteis do solo 
segundo as suas espécies. E Deus viu 
que era bom. (26Deus disse: “Façamos 
o homem à nossa imagem e segundo 
à nossa semelhança, para que domine 

sobre os peixes do mar, sobre as aves 
do céu, e sobre todos os répteis que 
rastejam sobre a terra”. 27E Deus criou 
o homem à sua imagem, à imagem 
de Deus ele o criou: homem e mulher 
os criou. 28E Deus os abençoou e lhes 
disse: “Sede fecundos e multiplicai-
vos, enchei a terra e submetei-a! 
Dominai sobre os peixes do mar, sobre 
os pássaros do céu e sobre todos os 
animais que se movem sobre a terra”. 
29E Deus disse: “Eis que vos entrego 
todas as plantas que dão semente 
sobre a terra, e todas as árvores que 
produzem fruto com sua semente, para 
vos servirem de alimento. 30E a todos 
os animais da terra, e a todas as aves 
do céu, e a tudo o que rasteja sobre a 
terra e que é animado de vida, eu dou 
todos os vegetais para alimento”. E 
assim se fez. 31E Deus viu tudo quanto 
havia feito, e eis que tudo era muito 
bom. Houve uma tarde e uma manhã: 
sexto dia.) 2,1E assim foram concluídos 
o céu e a terra com todo o seu exército. 
2No sétimo dia, Deus considerou 
acabada toda a obra que tinha feito; 
e no sétimo dia descansou de toda a 
obra que fizera. – Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL  
Sl 103(104), 1-2a.5-6.10.12.

13-14.24.35c

R. Enviai o vosso Espírito, Senhor, / e da 
terra toda a face renovai.

1. 1Bendize, ó minha alma, ao Senhor! * 
/ Ó meu Deus e meu Senhor, como sois 
grande! / 2aDe majestade e esplendor 
vos revestis * / e de luz vos envolveis 
como num manto. – R.

2. 5A terra vós firmastes em suas bases, 
* / ficará firme pelos séculos sem fim; / 
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6os mares a cobriam como um manto, * / 
e as águas envolviam as montanhas. – R.

3. 10Fazeis brotar em meio aos vales as 
nascentes * / que passam serpeando 
entre as montanhas; / 12às suas 
margens vêm morar os passarinhos, 
* / entre os ramos eles erguem o seu 
canto. – R.

4. 13De vossa casa as montanhas 
irrigais, * / com vossos frutos saciais a 
terra inteira; / 14fazeis crescer os verdes 
pastos para o gado * / e as plantas que 
são úteis para o homem. – R.

5. 24Quão numerosas, ó Senhor, são 
vossas obras, * / que sabedoria em 
todas elas! / Encheu-se a terra com as 
vossas criaturas! * / 35cBendize, ó minha 
alma, ao Senhor! – R.

Oremos.
Ó Deus, admirável na criação do ser 
humano, e mais ainda na redenção, 
dai-nos a sabedoria de resistir ao 
pecado e chegar à eterna alegria. Por 
Cristo, nosso Senhor.
R. Amém.

II LEITURA - Gn 22,1-18: (longa)
(A forma breve está entre “parênteses”)

Leitura do Livro do Gênesis

Naqueles dias, (1Deus pôs Abraão à 
prova. Chamando-o, disse: “Abraão!” 
E ele respondeu: “Aqui estou”. 2E Deus 
disse: “Toma teu filho único, Isaac, a 
quem tanto amas, dirije-te à terra de 
Moriá, e oferece-o ali em holocausto 

sobre um monte que eu te indicar”.) 
3Abraão levantou-se bem cedo, selou o 
jumento, tomou consigo dois dos seus 

servos e seu filho Isaac. Depois de ter 
rachado lenha para o holocausto, pôs-
se a caminho, para o lugar que Deus 
lhe havia ordenado. 4No terceiro dia, 
Abraão, levantando os olhos, viu de 
longe o lugar. 5Disse, então, aos seus 
servos: “Esperai aqui com o jumento, 
enquanto eu e o menino vamos até 
lá. Depois de adorarmos a Deus, 
voltaremos a vós”. 6Abraão tomou a 
lenha para o holocausto e a pôs às 
costas do seu filho Isaac, enquanto 
ele levava o fogo e a faca. E os dois 
continuaram caminhando juntos. 
7Isaac disse a Abraão: “Meu pai”. “Que 
queres, meu filho?”, respondeu ele. 
E o menino disse: “Temos o fogo e a 
lenha, mas onde está a vítima para 
o holocausto?” 8Abraão respondeu: 
“Deus providenciará a vítima para 
o holocausto, meu filho”. E os dois 
continuaram caminhando juntos. 
(9Chegados ao lugar indicado por Deus, 
Abraão ergueu um altar, colocou a lenha 
em cima, amarrou o filho e o pôs sobre 
a lenha em cima do altar. 10Depois, 
estendeu a mão, empunhando a faca 
para sacrificar o filho. 11E eis que o 
anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: 
“Abraão! Abraão!” Ele respondeu: 
“Aqui estou!” 12E o anjo lhe disse: “Não 
estendas a mão contra teu filho e não 
lhe faças nenhum mal! Agora sei que 
temes a Deus, pois não me recusaste 
teu filho único”. 13Abraão, erguendo 
os olhos, viu um carneiro preso num 
espinheiro pelos chifres; foi buscá-lo e 
ofereceu-o em holocausto no lugar do 
seu filho.) 14Abraão passou a chamar 
aquele lugar: O Senhor providenciará”. 
Donde até hoje se diz: “Sobre o monte 
o Senhor providenciará”. (15O anjo do 
Senhor chamou Abraão, pela segunda 
vez, do céu, 16e lhe disse: “Juro por 
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mim mesmo – oráculo do Senhor –, 
uma vez que agiste deste modo e não 
me recusaste teu filho único, 17eu te 
abençoarei e tornarei tão numerosa tua 
descendência como as estrelas do céu 
e como as areias da praia do mar. Teus 
descendentes conquistarão as cidades 
dos inimigos. 18Por tua descendência 
serão abençoadas todas as nações 
da terra, porque me obedeceste”). – 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL 
Sl 15(16), 5.8.9-10.11 

R. Guardai-me, ó Deus, porque em vós 
me refúgio!

1. 5Ó Senhor, sois minha herança e 
minha taça, * / meu destino está seguro 
em vossas mãos! / 8Tenho sempre o 
Senhor ante meus olhos,* /  pois se o 
tenho a meu lado não vacilo. – R.

2. 9Eis por que meu coração está em 
festa, † / minha alma rejubila de alegria, 
* / e até meu corpo no repouso está 
tranquilo; / 10pois não haveis de me 
deixar entregue à morte,* / nem vosso 
amigo conhecer a corrupção. – R.

3. 11Vós me ensinais vosso caminho 
para a vida; † / junto a vós, felicidade 
sem limites, * / delícia eterna e alegria 
ao vosso lado! – R.

Oremos
Ó Deus, pai de todos os fiéis, vós 
multiplicai por toda a terra os filhos 
da vossa promessa, derramando sobre 
eles a graça da filiação e, pelo mistério 
pascal, tornais vosso servo Abraão pai 
de todos os povos, como lhes tínheis 
prometido. Concedei, portanto, a todo 

os povos a graça de corresponder ao 
vosso chamado. Por Cristo, nosso 
Senhor.
R. Amém.

III LEITURA - Ex 14,15-15,1
Leitura do Livro do Êxodo

Naqueles dias, 15o Senhor disse a 
Moisés: “Por que clamas a mim por 
socorro? Dize aos filhos de Israel que 
se ponham em marcha. 16Quanto a ti, 
ergue a vara, estende o braço sobre o 
mar e divide-o, para que os filhos de 
Israel caminhem em seco pelo meio do 
mar. 17De minha parte, endurecerei o 
coração dos egípcios, para que sigam 
atrás deles, e eu seja glorificado às 
custas do faraó, e de todo o seu exército, 
dos seus carros e cavaleiros. 18E os 
egípcios saberão que eu sou o Senhor, 
quando eu for glorificado às custas do 
faraó, dos seus carros e cavaleiros”. 
19Então, o anjo do Senhor, que 
caminhava à frente do acampamento 
dos filhos de Israel, mudou de posição 
e foi para trás deles; e com ele, ao 
mesmo tempo, a coluna de nuvem, 
que estava na frente, colocou-se atrás, 
20inserindo-se entre o acampamento 
dos egípcios e o acampamento dos 
filhos de Israel. Para aqueles a nuvem 
era tenebrosa, para estes, iluminava a 
noite. Assim, durante a noite inteira, 
uns não puderam aproximar-se dos 
outros. 21Moisés estendeu a mão 
sobre o mar, e durante toda a noite 
o Senhor fez soprar sobre o mar um 
vento leste muito forte; e as águas se 
dividiram. 22Então, os filhos de Israel 
entraram pelo meio do mar a pé 
enxuto, enquanto as águas formavam 
como que uma muralha à direita e à 
esquerda. 23Os egípcios puseram-se 
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a persegui-los, e todos os cavalos do 
faraó, carros e cavaleiros os seguiram 
mar adentro. 24Ora, de madrugada, 
o Senhor lançou um olhar, desde a 
coluna de fogo e da nuvem, sobre as 
tropas egípcias e as pôs em pânico. 
25Bloqueou as rodas dos seus carros, 
de modo que só a muito custo podiam 
avançar. Disseram, então, os egípcios: 
“Fujamos de Israel! Pois o Senhor 
combate a favor deles, contra nós”. 
26O Senhor disse a Moisés: “Estende a 
mão sobre o mar, para que as águas 
se voltem contra os egípcios, seus 
carros e cavaleiros”. 27Moisés estendeu 
a mão sobre o mar e, ao romper da 
manhã, o mar voltou ao seu leito 
normal, enquanto os egípcios, em 
fuga, corriam ao encontro das águas, 
e o Senhor os mergulhou no meio das 
ondas. 28As águas voltaram e cobriram 
carros, cavaleiros e todo o exército do 
faraó, que tinha entrado no mar em 
perseguição de Israel. Não escapou um 
só. 29Os filhos de Israel, ao contrário, 
tinham passado a pé enxuto pelo meio 
do mar, cujas águas lhes formavam 
uma muralha à direita e à esquerda. 
30Naquele dia, o Senhor livrou Israel 
da mão dos egípcios, e Israel viu os 
egípcios mortos nas praias do mar, 31e 
a mão poderosa do Senhor agir contra 
eles. O povo temeu o Senhor, e teve 
fé no Senhor e em Moisés, seu servo. 
1Então, Moisés e os filhos de Israel 
cantaram ao Senhor este cântico:

SALMO RESPONSORIAL 
Ex 15,1-2.3-4.5-6.17-18

R. Cantemos ao Senhor que fez brilhar 
a sua glória!

1. 1Ao Senhor quero cantar, pois fez 

brilhar a sua glória: * / precipitou no 
mar Vermelho o cavalo e o cavaleiro! / 
2O Senhor é minha força, é a razão do 
meu cantar, * / pois foi ele neste dia 
para mim libertação! – R.

2. Ele é meu Deus e o louvarei, Deus 
de meu pai e o honrarei. * / 3O Senhor 
é um Deus guerreiro; o seu nome é 
“onipotente”. / 4Os soldados e os carros 
do faraó jogou no mar;* / seus melhores 
capitães no mar Vermelho. – R.

3. 5Afundaram como pedras e as ondas 
os cobriram. † / 6Ó Senhor, o vosso 
braço é duma força insuperável! * / 18Ó 
Senhor, o vosso braço esmigalhou os 
inimigos! – R.

4. 17Vosso povo levareis e o plantareis 
em vosso Monte, * / no lugar que 
preparastes para a vossa habitação, / 
no santuário construído pelas vossas 
próprias mãos. * / O Senhor há de 
reinar eternamente, pelos séculos! – R.

Oremos
Ó Deus, vemos brilhar ainda em nossos 
dias as vossas antigas maravilhas. 
Como manifestastes outrora o vosso 
poder, libertando um só povo da 
perseguição do faraó, realizais agora a 
salvação de todas as nações, fazendo-
as renascer nas águas do batismo. 
Concedei a todos os seres humanos 
tornarem-se filhos do vosso povo 
eleito. Por Cristo, nosso Senhor.
R. Amém.

IV LEITURA - Is 54,5-14
Leitura do Profeta Isaías
5Teu esposo é aquele que te criou, 



68
DIA 11

seu nome é Senhor dos exércitos; 
teu redentor, o santo de Israel, 
chama-se Deus de toda a terra. 6O 
Senhor te chamou, como a mulher 
abandonada e de alma aflita; como a 
esposa repudiada na mocidade, falou 
o teu Deus. 7Por um breve instante 
eu te abandonei, mas com imensa 
compaixão volto a acolher-te. 8Num 
momento de indignação, por um 
pouco ocultei de ti minha face, mas 
com misericórdia eterna compadeci-
me de ti, diz teu salvador, o Senhor. 
9Como fiz nos dias de Noé, a quem 
jurei nunca mais inundar a terra, assim 
juro que não me irritarei contra ti nem 
te farei ameaças. 10Podem os montes 
recuar e as colinas abalar-se, mas 
minha misericórdia não se apartará 
de ti, nada fará mudar a aliança de 
minha paz, diz o teu misericordioso 
Senhor. 11Pobrezinha, batida por 
vendavais, sem nenhum consolo, eis 
que assentarei tuas pedras sobre rubis, 
e tuas bases sobre safiras; 12revestirei 
de jaspe tuas fortificações, e teus 
portões, de pedras preciosas, e todos 
os teus muros, de pedra escolhida. 
13Todos os teus filhos serão discípulos 
do Senhor, teus filhos possuirão muita 
paz; 14terás a justiça por fundamento. 
Longe da opressão, nada terás a temer; 
serás livre do terror, porque ele não se 
aproximará de ti. – Palavra do Senhor. 

SALMO RESPONSORIAL  
Sl 29(30), 2.4.5-6.11.12a.13b

R. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós 
me livrastes!

1. 2Eu vos exalto, ó Senhor, pois me 
livrastes, * / e não deixastes rir de mim 
meus inimigos! / 4Vós tirastes minha 

alma dos abismos * / e me salvastes, 
quando estava já morrendo! – R.

2. 5Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, 
* / dai-lhe graças e invocai seu santo 
nome! / 6Pois 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. – R.

3. 11Escutai-me, Senhor Deus, tende 
piedade! * / Sede, Senhor, o meu 
abrigo protetor! / 12aTransformastes o 
meu pranto em uma festa, * / 13bSenhor 
meu Deus, eternamente hei de louvar-
vos! – R.

Oremos
Deus eterno e todo-poderoso, para 
a glória do vosso nome, multiplicai 
a prosperidade que prometeste aos 
nossos pais, aumentando o número 
dos vossos filhos adotivos. Possa a 
igreja reconhece que já realizou em 
grande parte a promessa feita a nossos 
pais, da qual jamais duvidaram. Por 
Cristo, nosso Senhor.
R. Amém.

V LEITURA - Is 55,1-11
Leitura do Profeta Isaías

Assim diz o Senhor: 1”Ó vós todos que 
estais com sede, vinde às águas; vós 
que não tendes dinheiro, apressai-
vos, vinde e comei, vinde comprar 
sem dinheiro, tomar vinho e leite, 
sem nenhuma paga. 2Por que gastar 
dinheiro com outra coisa que não o 
pão, desperdiçar o salário senão com 
satisfação completa? Ouvi-me com 
atenção, e alimentai-vos bem, para 
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deleite e revigoramento do vosso 
corpo. 3Inclinai vosso ouvido e vinde a 
mim, ouvi e tereis vida; farei convosco 
um pacto eterno, manterei fielmente 
as graças concedidas a Davi. 4Eis que 
fiz dele uma testemunha para os 
povos, chefe e mestre para as nações. 
5Eis que chamarás uma nação que 
não conhecias, e acorrerão a ti povos 
que não te conheciam, por causa do 
Senhor, teu Deus, e do santo de Israel, 
que te glorificou. 6Buscai o Senhor, 
enquanto pode ser achado; invocai-o, 
enquanto ele está perto. 7Abandone 
o ímpio seu caminho, e o homem 
injusto, suas maquinações; volte para 
o Senhor, que terá piedade dele, volte 
para nosso Deus, que é generoso 
no perdão. 8Meus pensamentos não 
são como os vossos pensamentos e 
vossos caminhos não são como os 
meus caminhos, diz o Senhor. 9Estão 
meus caminhos tão acima dos vossos 
caminhos e meus pensamentos acima 
dos vossos pensamentos, quanto 
está o céu acima da terra. 10Como a 
chuva e a neve descem do céu e para 
lá não voltam mais, mas vêm irrigar e 
fecundar a terra, e fazê-la germinar e 
dar semente, para o plantio e para a 
alimentação, 11assim a palavra que sair 
de minha boca: não voltará para mim 
vazia; antes, realizará tudo que for de 
minha vontade e produzirá os efeitos 
que pretendi, ao enviá-la”. – Palavra 
do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL 
Is 12,2-3.4bcd.5-6 

R. Com alegria bebereis do manancial 
da salvação.

1. 2Eis o Deus, meu Salvador, eu confio 

e nada temo; † / o Senhor é minha 
força, meu louvor e salvação. * / 3Com 
alegria bebereis do manancial da 
salvação. – R.

2. 4bE direis naquele dia: “Dai louvores 
ao Senhor, † / cinvocai seu santo nome, 
anunciai suas maravilhas, * / dentre 
os povos proclamai que seu nome é o 
mais sublime. – R.

3. 5Louvai cantando ao nosso Deus, 
que fez prodígios e portentos, * / 
publicai em toda a terra suas grandes 
maravilhas! / 6Exultai cantando 
alegres, habitantes de Sião, * / porque 
é grande em vosso meio o Deus santo 
de Israel!” – R.

Oremos
Deus eterno e todo-poderoso, única 
esperança do mundo, anunciastes 
pela voz dos profetas os mistérios que 
hoje se realizam. Aumentai o fervor do 
vosso povo, pois nenhum dos vossos 
filhos conseguirá progredir na virtude 
sem auxílio da vossa graça. Por Cristo, 
nosso Senhor.
R. Amém.

VI LEITURA - Br 3,9-15.32-4,4
Leitura do Profeta Baruc
9Ouve, Israel, os preceitos da vida; 
presta atenção, para aprenderes a 
sabedoria. 10Que se passa, Israel? Como 
é que te encontras em terra inimiga? 
11Envelheceste num país estrangeiro, 
te contaminaste com os mortos, foste 
contado entre os que descem à mansão 
dos mortos. 12Abandonaste a fonte da 
sabedoria! 13Se tivesses continuado 
no caminho de Deus, viverias em paz 
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para sempre. 14Aprende onde está 
a sabedoria, onde está a fortaleza e 
onde está a inteligência, e aprenderás 
também onde está a longevidade e 
a vida, onde está o brilho dos olhos 
e a paz. 15Quem descobriu onde está 
a sabedoria? Quem penetrou em 
seus tesouros? 32Aquele que tudo 
sabe, conhece-a, descobriu-a com 
sua inteligência; 33aquele que criou 
a terra para sempre e a encheu de 
animais e quadrúpedes; aquele que 
manda a luz, e ela vai, chama-a de 
volta, e ela obedece tremendo. 34As 
estrelas cintilam em seus postos de 
guarda e alegram-se; 35ele chamou-
as, e elas respondem: “Aqui estamos”; 
e alumiam com alegria o que as fez. 
36Este é o nosso Deus, e nenhum 
outro pode comparar-se com ele. 37Ele 
revelou todo o caminho da sabedoria 
a Jacó, seu servo, e a Israel, seu bem-
amado. 38Depois, ela foi vista sobre a 
terra e habitou entre os homens. 4,1A 
sabedoria é o livro dos mandamentos 
de Deus, é a lei, que permanece para 
sempre. Todos os que a seguem, têm 
a vida, e os que a abandonam, têm 
a morte. 2Volta-te, Jacó, e abraça-a; 
marcha para o esplendor, à sua luz. 
3Não dês a outro a tua glória nem cedas 
a uma nação estranha teus privilégios. 
4Ó Israel, felizes somos nós, porque nos 
é dado conhecer o que agrada a Deus. 
– Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL 
Sl 18B(19), 8.9.10.11 

R. Senhor, tens palavras de vida eterna.

1. 8A lei do Senhor Deus é perfeita, * / 
conforto para a alma! / O testemunho 
do Senhor é fiel, * / sabedoria dos 

humildes. – R.

2. 9Os preceitos do Senhor são precisos, 
* / alegria ao coração. / O mandamento 
do Senhor é brilhante,* / para os olhos 
é uma luz. – R.

3. 10É puro o temor do Senhor, * / 
imutável para sempre. / Os julgamentos 
do Senhor são corretos * / e justos 
igualmente. – R.

4. Mais desejáveis do que o ouro são 
eles, * / do que o ouro refinado. / Suas 
palavras são ais doces do que o mel, * / 
que o mel que sai dos favos. – R.

Oremos
Ó Deus, que fazeis vossa Igreja crescer 
sempre mais chamando todos os 
povos ao Evangelho, os que purificais 
na água do batismo. Por Cristo, nosso 
Senhor.
R. Amém.

VII LEITURA - Ez 36,16-17a.18-28
Leitura da Profecia de Ezequiel
16A palavra do Senhor foi-me dirigida 
nestes termos: 17a”Filho do homem, 
os da casa de Israel estavam morando 
em sua terra. Mancharam-na com sua 
conduta e suas más ações. 18Então 
derramei sobre eles a minha ira, por 
causa do sangue que derramaram 
no país e dos ídolos com os quais o 
mancharam. 19Eu dispersei-os entre as 
nações, e eles foram espalhados pelos 
países. Julguei-os de acordo com sua 
conduta e suas más ações. 20Quando 
eles chegaram às nações para onde 
foram, profanaram o meu santo nome; 
pois deles se comentava: ‘Esse é o 
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povo do Senhor; mas tiveram de sair 
do seu país!’ 21Então eu tive pena do 
meu santo nome que a casa de Israel 
estava profanando entre as nações 
para onde foi. 22Por isso, dize à casa de 
Israel: ‘Assim fala o Senhor Deus: Não 
é por causa de vós que eu vou agir, 
casa de Israel, mas por causa do meu 
santo nome, que profanastes entre as 
nações para onde fostes. 23Vou mostrar 
a santidade do meu grande nome, que 
profanastes no meio das nações. As 
nações saberão que eu sou o Senhor, 
– oráculo do Senhor Deus – quando 
eu manifestar minha santidade à vista 
delas por meio de vós. 24Eu vos tirarei 
do meio das nações, vos reunirei de 
todos os países, e vos conduzirei para 
a vossa terra. 25Derramarei sobre vós 
uma água pura, e sereis purificados. Eu 
vos purificarei de todas as impurezas 
e de todos os ídolos. 26Eu vos darei um 
coração novo e porei um espírito novo 
dentro de vós. Arrancarei do vosso 
corpo o coração de pedra e vos darei 
um coração de carne; 27porei o meu 
espírito dentro de vós e farei com que 
sigais a minha lei e cuideis de observar 
os meus mandamentos. 28Habitareis 
no país que dei a vossos pais. Sereis 
o meu povo e eu serei o vosso Deus. – 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL 
Sl 41(42), 3.5bcd; Sl 42, 3.4 

R. A minha alma tem sede de Deus.

1. 3A minha alma tem sede de Deus, * 
/ e deseja o Deus vivo. / Quando terei 
a alegria de ver * / a face de Deus? – R.

2. 5Peregrino e feliz caminhando * / para 
a casa de Deus, / entre gritos, louvor e 

alegria * / da multidão jubilosa. – R.

3. 42,3Enviai vossa luz, vossa verdade: * / 
elas serão o meu guia; / que me levem 
ao vosso monte santo, * / até a vossa 
morada! – R.

4. Então irei aos altares do Senhor, * / 
Deus da minha alegria. / Vosso louvor 
cantarei, ao som da harpa, * / meu 
Senhor e meu Deus. – R.

Oremos
Ó Deus, força imutável e luz 
inextinguível, olhai com bondade 
o mistério de toda a vossa igreja e 
conduzi pelos caminhos da paz a obra 
da salvação que concebestes desde 
toda a eternidade. Que o mundo todo 
veja e reconheça que se levanta o que 
estava caído, que o velho se torna novo 
e tudo volta à integridade primitiva 
por aquele que é princípio de todas as 
coisas. Por Cristo, nosso Senhor.
R. Amém.

Canta-se o glória

Oração do dia
Ó Deus, que iluminais esta noite santa, 
com a glória da ressurreição do Senhor, 
despertai na vossa igreja o espírito filial 
para que, inteiramente renovados, vos 
sirvamos de todo o coração. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.

VIII LEITURA - Rm 6,3-11
Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos

Irmãos, 3será que ignorais que todos 
nós, batizados em Jesus Cristo, é 
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na sua morte que fomos batizados? 
4Pelo batismo na sua morte, fomos 
sepultados com ele, para que, como 
Cristo ressuscitou dos mortos pela 
glória do Pai, assim também nós 
levemos uma vida nova. 5Pois, se fomos 
de certo modo identificados a Jesus 
Cristo por uma morte semelhante à sua, 
seremos semelhantes a ele também 
pela ressurreição. 6Sabemos que o 
nosso velho homem foi crucificado 
com Cristo, para que seja destruído 
o corpo de pecado, de maneira a não 
mais servirmos ao pecado. 7Com 
efeito, aquele que morreu está livre 
do pecado. 8Se, pois, morremos com 
Cristo, cremos que também viveremos 
com ele. 9Sabemos que Cristo 
ressuscitado dos mortos não morre 
mais; a morte já não tem poder sobre 
ele. 10Pois aquele que morreu, morreu 
para o pecado uma vez por todas; mas 
aquele que vive, é para Deus que vive. 
11Assim, vós também considerai-vos 
mortos para o pecado e vivos para 
Deus, em Jesus Cristo. – Palavra do 
Senhor.

SALMO RESPONSORIAL  
Sl 117(118), 1-2.16ab-17.22-23
R. Aleluia, aleluia, aleluia.

1. 1Dai graças ao Senhor, porque ele é 
bom! */ Eterna é a sua misericórdia! / 2A 
casa de Israel agora o diga: */ “Eterna é 
a sua misericórdia!” – R.

2. 16abA mão direita do Senhor fez 
maravilhas, †/ a mão direita do Senhor 
me levantou, */ a mão direita do Senhor 
fez maravilhas! / 17Não morrerei, mas 
ao contrário, viverei */ para cantar as 
grandes obras do Senhor! – R.

3. 22A pedra que os pedreiros rejeitaram, 
*/ tornou-se agora a pedra angular. / 
23Pelo Senhor é que foi feito tudo isso: 
*/ Que maravilhas ele fez a nossos 
olhos! – R.

EVANGELHO - Mt 28,1-10
+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus
1Depois do sábado, ao amanhecer 
do primeiro dia da semana, Maria 
Madalena e a outra Maria foram ver 
o sepulcro. 2De repente, houve um 
grande tremor de terra: o anjo do 
Senhor desceu do céu e, aproximando-
se, retirou a pedra e sentou-se 
nela. 3Sua aparência era como um 
relâmpago, e suas vestes eram brancas 
como a neve. 4Os guardas ficaram com 
tanto medo do anjo, que tremeram, 
e ficaram como mortos. 5Então o 
anjo disse às mulheres: “Não tenhais 
medo! Sei que procurais Jesus, que 
foi crucificado. 6Ele não está aqui! 
Ressuscitou, como havia dito! Vinde 
ver o lugar em que ele estava. 7Ide 
depressa contar aos discípulos que 
ele ressuscitou dos mortos, e que 
vai à vossa frente para a Galiléia. Lá 
vós o vereis. É o que tenho a dizer-
vos”. 8As mulheres partiram depressa 
do sepulcro. Estavam com medo, 
mas correram com grande alegria, 
para dar a notícia aos discípulos. 9De 
repente, Jesus foi ao encontro delas, 
e disse: “Alegrai-vos!” As mulheres 
aproximaram-se, e prostraram-se 
diante de Jesus, abraçando seus pés. 
10Então Jesus disse a elas: “Não tenhais 
medo. Ide anunciar aos meus irmãos 
que se dirijam para a Galiléia. Lá eles 
me verão”. – Palavra da salvação.
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Após breve reflexão, o dirigente dá início à 
liturgia do batismo com a bênção da água para 
a aspersão da assembléia e para quem tiver o 
costume de levá-la para casa. Antes da bênção 
da água, pode-se rezar ou cantar a ladainha de 
todos os santos.

Bênção da água: Meus irmãos e 
minhas irmãs, invoquemos o Senhor 
nosso Deus, para que se digne abençoar 
esta água, que vai ser aspergida sobre 
nós, recordando o nosso batismo. Que 
ele se digne renovar-nos, para que 
permaneçamos fiéis ao Espírito que 
recebemos.

Senhor nosso Deus, velai sobre o 
vosso povo e nesta noite santa em 
que celebramos a maravilha da nossa 
criação e a maravilha ainda maior da 
nossa redenção, dignai-vos abençoar 
esta água. Fostes vós que a criastes 
para fecundar a terra, para lavar 
nossos corpos e refazer nossas forças. 
Também a fizestes instrumento da 
vossa misericórdia: por ela libertastes 
o vosso povo do cativeiro e aplacastes 
no deserto a sua sede; por ela os 
profetas anunciaram a vossa aliança 
que era vosso desejo concluir com 
a humanidade; por ela finalmente, 
consagrada pelo Cristo no Jordão, 
renovastes, pelo banho do nascimento, 
a nossa natureza pecadora. Que esta 
água seja para nós uma recordação 
do nosso batismo e nos faça participar 
da alegria dos que foram batizados na 
páscoa. Por Cristo, nosso Senhor.

Renovação das promessas do 
batismo: Meus irmãos e minhas irmãs, 

III - LITURGIA BATISMAL
pelo mistério pascal fomos no batismo 
sepultados com Cristo para vivermos 
com ele uma vida nova. Por isso, 
terminados os exercícios da quaresma, 
renovemos as promessas do nosso 
batismo, pelas quais já renunciamos 
a satanás e suas obras, e prometemos 
servir a Deus na santa Igreja católica.

Celeb: Para viver na liberdade dos 
filhos de Deus, renunciais ao pecado?
R. Renuncio.
Celeb: Para viver como irmãos e 
irmãs, renunciais a tudo que vos 
possa desunir, para que o pecado não 
domine sobre vós?
R.  Renuncio.
Celeb: Para seguir Jesus Cristo, 
renunciais ao demônio, autor e 
princípio do pecado?
R. Renuncio.
Celeb: Credes em Deus, Pai todo-
poderoso, criador do céu e da terra?
R. Creio.
Celeb: Credes em Jesus Cristo, seu 
único Filho, nosso Senhor, que 
nasceu da Virgem Maria, padeceu e 
foi sepultado, ressucitou dos mortos e 
subiu ao céu?
R. Creio.
Celeb: Credes no Espírito Santo, na 
santa Igreja católica, na comunhão 
dos santos, na remissão dos pecados, 
na ressurreição dos mortos e na vida 
eterna?
R. Creio.

O Deus todo-poderoso, Pai de nosso 
Senhor Jesus Cristo, que nos fez 
renascer pela água e pelo Espírito 
Santo e nos concedeu o perdão de 
todo o pecado, guarde-nos em sua 
graça para a vida eterna, no Cristo 
Jesus, nosso Senhor.
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O dirigente asperge a assembléia com a água 
benta, durante a aspersão pode haver um canto.

IV - LITURGIA EUCARÍSTICA
Após a aspersão a celebração é normal a partir 
das oferendas.

Sobre as oferendas
Acolhei, ó Deus, com estas oferendas as 
preces do vosso povo, para que a nova 
vida, que brota do mistério pascal, seja 
por vossa graça penhor da eternidade. 

Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da comunhão: O Cristo, 
nossa páscoa, foi imolado; celebremos 
a festa com o pão sem fermento, o pão 
da retidão e da verdade, aleluia! 

Depois da comunhão
Ó Deus, derramai em nós o vosso 
espírito de caridade, para que, 
saciados pelos sacramentos pascais, 
permaneçamos unidos no vosso amor. 
Por Cristo, nosso Senhor.

RITOS INICIAIS

DIA 12 – DOMINGO
PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO

(Branco, Glória, Sequência, Creio, Pref. da Páscoa I – Ofício da Solenidade)

Aleluia, aleluia! O SENHOR RESSUSCITOU! 
Esta é a alegria que hoje enche o nosso 
coração! A morte não teve poder sobre 
a vida. Celebramos, rezamos o mistério 
da Paixão e Morte do Senhor, para 
hoje explodirmos em alegria, porque 
a vida nova ressurge para nós. Com os 
Anjos, as Mulheres e os Discípulos que 
vislumbraram diante do sepulcro vazio, 
cantemos a vitória de nosso Salvador! 
Rezemos hoje pelo aniversário de 
Ordenação do Diác. Paulo Augusto 
Salvador da Paróquia Divino Espírito 
Santo / Muniz Freire – ES

Antífona de entrada: Ressuscitei, ó 
Pai, e sempre estou contigo: pousaste 
sobre mim a tua mão, toda sabedoria é 
admirável, aleluia! (Sl 138,18.5s).

Oração do dia
Ó Deus, por vosso Filho unigênito, 
vencedor da morte, abristes para nós 
as portas da eternidade. Concedei 
que, celebrando a ressurreição do 
Senhor, renovados pelo vosso Espírito, 
ressuscitemos na luz da vida nova. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.

LITURGIA DA PALAVRA

Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, 
descreve a experiência que os discípulos 
e discípulas do Senhor, fizeram de 
sua ressurreição. Relembraram a 
experiência de estar com o Senhor, 
vivenciaram o bem que ele realizava, 
comeram com ele, acompanharam 
seus sofrimentos, mas, a alegria maior 
é que ele está vivo e agora serão suas 
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testemunhas. Paulo, que não conheceu, 
não viveu com o Senhor, também vive a 
alegria de ser apóstolo do Ressuscitado, 
agora sentado à direito do Pai. E todos 
os que nele creem estão ressuscitados 
com ele. No Evangelho,  aquela, que 
lavara os pés do Senhor, os enxugara 
com seus cabelos e os ungira para a 
supultura, não precisa mais chorar, 
explode de alegria e vai correndo 
anunciar aos companheiros o que vira 
e ouvira! ELE RESSUSCITOU! Não está 
no túmolo, lugar de morte! Esta é a 
grande Boa Nova para nós que somos 
chamados a anunciar a todos os irmãos 
e irmãs.

I LEITURA - At 10,34a.37-43
Leitura dos Atos dos Apóstolos

Naqueles dias, 34Pedro tomou a palavra 
e disse: 37“Vós sabeis o que aconteceu 
em toda a Judéia, a começar pela 
Galiléia, depois do batismo pregado 
por João: 38como Jesus de Nazaré foi 
ungido por Deus com o Espírito Santo 
e com poder. Ele andou por toda a 
parte, fazendo o bem e curando a 
todos os que estavam dominados pelo 
demônio; porque Deus estava com ele. 
39E nós somos testemunhas de tudo 
o que Jesus fez na terra dos judeus 
e em Jerusalém. Eles o mataram, 
pregando-o numa cruz. 40Mas 
Deus o ressuscitou no terceiro dia, 
concedendo-lhe manifestar-se 41não 
a todo o povo, mas às testemunhas 
que Deus havia escolhido: a nós, que 
comemos e bebemos com Jesus, 
depois que ressuscitou dos mortos. 
42E Jesus nos mandou pregar ao povo 
e testemunhar que Deus o constituiu 

juiz dos vivos e dos mortos. Todos os 
profetas dão testemunho dele: 43“Todo 
aquele que crê em Jesus recebe, em 
seu nome, o perdão dos pecados’”. – 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL 
Sl 117(118), 1-2.16ab-17.22-23 
R. Este é o dia que o Senhor fez para 
nós: / alegremo-nos e nele exultemos!
Ou: Aleluia, aleluia, aleluia.

1. 1Dai graças ao Senhor, porque ele é 
bom! * / “Eterna é a sua misericórdia!” 
/ 2A casa de Israel agora o diga: * / 
“Eterna é a sua misericórdia!” – R.

2. 16abA mão direita do Senhor fez 
maravilhas, * / a mão direita do Senhor 
me levantou. / 17Não morrerei, mas 
ao contrário, viverei * / para cantar as 
grandes obras do Senhor! – R.

3. 22A pedra que os pedreiros rejeitaram, * 
/ tornou-se agora a pedra angular. / 23Pelo 
Senhor é que foi feito tudo isso:/ Que 
maravilhas ele fez a nossos olhos! – R.

II LEITURA - Cl 3,1-4
Leitura da Carta de São Paulo aos 
Colossenses

Irmãos, 1se ressuscitastes com Cristo, 
esforçai-vos por alcançar as coisas do 
alto, 2onde está Cristo, sentado à direita 
de Deus; aspirai às coisas celestes e não 
às coisas terrestres. 3Pois vós morrestes, 
e a vossa vida está escondida, com 
Cristo, em Deus. 4Quando Cristo, vossa 
vida, aparecer em seu triunfo, então vós 
aparecereis também com ele, revestidos 
de glória. – Palavra do Senhor.
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Sequência
1. Cantai, cristãos, afinal: / “Salve, ó 
vítima pascal!”
Cordeiro inocente, o Cristo / abriu-nos 
do Pai o aprisco.

2. Por toda ovelha imolado, / do mundo 
lava o pecado. 
Duelam forte e mais forte: / é a vida 
que enfrenta a morte. 

3. O rei da vida, cativo, / é morto, mas 
reina vivo! 
Responde pois, ó Maria: / no teu 
caminho o que havia?

4. “Vi Cristo ressuscitado, / o túmulo 
abandonado. 
Os anjos da cor do sol, / dobrado ao 
chão o lençol...

5. O Cristo, que leva aos céus, / caminha 
à frente dos seus!”
Ressuscitou de verdade. / Ó rei, ó 
Cristo, piedade! 

Aclamação ao Evangelho
R. Aleluia, aleluia, aleluia.

V. O nosso cordeiro pascal, / Jesus 
Cristo, já foi imolado. / Celebremos, 
assim, esta festa, / na sinceridade e 
verdade. (1Cor 5,7b-8a) – R.

EVANGELHO - Jo 20,1-9
+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João
1No primeiro dia da semana, Maria 
Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem 
de madrugada, quando ainda estava 
escuro, e viu que a pedra tinha sido 
retirada do túmulo. 2Então ela saiu 
correndo e foi encontrar Simão Pedro 
e o outro discípulo, aquele que Jesus 

amava, e lhes disse: “Tiraram o Senhor 
do túmulo, e não sabemos onde o 
colocaram”. 3Saíram, então, Pedro e 
o outro discípulo e foram ao túmulo. 
4Os dois corriam juntos, mas o outro 
discípulo correu mais depressa que 
Pedro e chegou primeiro ao túmulo. 
5Olhando para dentro, viu as faixas de 
linho no chão, mas não entrou. 6Chegou 
também Simão Pedro, que vinha 
correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu 
as faixas de linho deitadas no chão 7e o 
pano que tinha estado sobre a cabeça 
de Jesus, não posto com as faixas, mas 
enrolado num lugar à parte. 8Então 
entrou também o outro discípulo, que 
tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele 
viu, e acreditou. 9De fato, eles ainda 
não tinham compreendido a escritura, 
segundo a qual ele devia ressuscitar 
dos mortos. – Palavra da salvação.

Pistas para reflexão:
l leitura: A vida do cristão deve ser 
a imitação de Cristo; ter os mesmos 
sentimentos que os seus. Se é assim e 
é assim, passemos toda a nossa vida 
fazendo e praticando o bem.
ll leitura: Buscar as coisas do alto e 
viver toda a vida na dinâmica de um 
dia viver e contemplar Deus face a face, 
não nos desobriga de, neste chão duro 
da nossa vida, viver nosso céu já aqui 
na terra.
Evangelho: Na Páscoa nossa esperança 
renasce! Jesus é verdadeiro Deus e 
verdadeiro homem. Ele vive e nos dá 
vida. Ao vencer a morte, descobrimos 
que, em Cristo, também ressuscitamos.

APROFUNDANDO A PALAVRA  
Hoje, se ouve dizer este Anúncio antigo 
e sempre novo: Cristo ressuscitou! 
O eco deste acontecimento, que 
partiu de Jerusalém há vinte séculos, 
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continua a ressoar na Igreja, que traz 
viva no coração a fé vibrante de Maria, 
a Mãe de Jesus, a fé de Madalena e 
das primeiras mulheres que viram o 
sepulcro vazio, a fé de Pedro e dos 
outros Apóstolos (Bento XVI).
De fato, essa proclamação enche o 
nosso coração de alegria, porque a 
morte não tem domínio sobre a vida 
e a esperança renasce no coração 
dos homens e mulheres. É tempo de 
renovar a fé, de acreditar ardentemente 
que o Ressuscitado tudo pode, porque 
Ele venceu o mundo. Essa boa-notícia 
da ressurreição deve ser levada aos 
sedentos de justiça e àqueles que se 
entristecem dos males desse mundo. 
Cristo ressuscitou e com Ele renasce 
a esperança de um mundo mais justo 
e fraterno. Ele está à nossa frente, 
iluminando as trevas e dissipando o 
mal. O anúncio da sua Ressurreição 
vitoriosa infunde coragem e confiança. 

Oração Universal
1. Pela Igreja católica e apostólica, 
para que se alegre santamente nesta 
Páscoa e proclame que o Senhor 
ressuscitou.R.

R: Pela Ressurreição do vosso filho, 
ouvi-nos, Senhor.

2. Por todos os que foram batizados, 
para que aspirem as realidades do 
alto e deem graças pelo seu novo 
nascimento. R.

3. Pelas famílias cristãs, para que o 
Cordeiro pascal, que é a nossa vida, 
as alimente com o seu Corpo e o seu 
Sangue. R.

4. Pela nossa comunidade, para que 
cresça no amor a Jesus Cristo e de 
testemunho da sua Ressurreição. R.

ORAÇÃO DO ANO MISSIONÁRIO JOVEM
Deus, Pai de Misericórdia, que enviastes 
vosso Filho ao mundo para revelar o 
reinado de Deus a todos os povos, olhai 
por vossa Igreja peregrina no mundo e 
na História. Reacendei nela, pela ação 
do Espírito Santo, a graça batismal e 
fazei de nós discípulos missionários 
do vosso Reino. Despertai para 
missão os nossos jovens e os demais 
membros de nossas Comunidades 
Eclesiais de Base, por meio do ardor 
missionário de Santa Terezinha do 
Menino Jesus, e pela coragem de São 
Tarcísio, patronos do Ano Missionário 
Jovem. Enviai-nos como verdadeiras 
testemunhas de Cristo numa Igreja em 
saída, construtora do Reino de justiça, 
fraternidade e solidariedade. Que São 
Pedro Apóstolo e a Virgem do Amparo 
intercedam por nós, para que sejamos 
fiéis à nossa vocação, testemunho e 
missão. Amém!

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas
Transbordando de alegria pascal, nós 
vos oferecemos, ó Deus, o sacrifício pelo 
qual a vossa Igreja maravilhosamente 
renasce e se alimenta. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

Antífona da comunhão: O Cristo, nossa 
páscoa, foi imolado, celebremos a festa 
com pão sem fermento, o pão da retidão 
e da verdade, aleluia! (1Cor 5,7s).

Depois da comunhão
Guardai, ó Deus, a vossa Igreja sob a 
vossa constante proteção para que, 
renovados pelos sacramentos pascais, 
cheguemos à luz da ressurreição. Por 
Cristo, nosso Senhor.
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DIA 13 – SEGUNDA-FEIRA
OITAVA DA PÁSCOA

(Branco, Glória, Sequência facultativa, Pref. da Páscoa I – ofício solene próprio)

RITOS INICIAIS

A alegria do Senhor Resssucitado 
é permanente. Ele venceu a morte 
para sempre! Esta é a certeza que 
celebramos. Por isso, a primeira 
missão que as mulheres recebem do 
Ressuscitado é anunciar que ele está 
vivo. A vitória de Cristo sobre a morte 
marca nossa existência e fundamenta 
nossa fé. Sua presença entre nós nos 
enche de alegria. Rezemos hoje pelo 
aniversário natalício de Pe. Carlos 
Renato de Carvalho - Pároco da Paróquia 
São Miguel Arcanjo – Guaçuí – ES. 

Antífona da entrada: O Senhor vos 
introduziu na terra onde correm leite e 
mel; e sua lei esteja sempre em vossos 
lábios, aleluia! (Ex 13,5.9).

Oração do dia
Ó Deus, que fazeis crescer a vossa 
Igreja, dando-lhe sempre novos filhos 
e filhas, concedei que por toda a sua 
vida estes vossos servos e servas sejam 
fiéis ao sacramento do batismo que 
receberam professando a fé. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.

junto de vós, pelos milagres, prodígios 
e sinais que Deus realizou, por meio 
dele, entre vós”. O sepulcro ficou vazio 
para sempre! O medo não paralizou 
as mulheres; “correram com grande 
alegria”. Certamente foram apenas se 
certificar para serem compreendidas, 
pois a alegria que as contagiava já 
era a alegria do Resssucitado. Mas só 
acreditaram os que tinham o coração 
livre, pois os sumo sacerdotes e seus 
cúmplices tivera que tramar mentira 
para não darem o “braço a torcer”. 

I LEITURA - At 2,14.22-32
Leitura dos Atos dos Apóstolos

No dia de pentecostes, 14Pedro, de pé, 
junto com os onze apóstolos, levantou 
a voz e falou à multidão: 22“Homens de 
Israel, escutai estas palavras: Jesus de 
Nazaré foi um homem aprovado por 
Deus, junto de vós, pelos milagres, 
prodígios e sinais que Deus realizou, 
por meio dele, entre vós. Tudo isto vós 
bem o sabeis. 23Deus, em seu desígnio 
e previsão, determinou que Jesus fosse 
entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o 
matastes, pregando-o numa cruz. 24Mas 
Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o 
das angústias da morte, porque não 
era possível que ela o dominasse. 25Pois 
Davi dele diz: ‘Eu via sempre o Senhor 
diante de mim, pois está à minha 
direita para eu não vacilar. 26Alegrou-se 
por isso meu coração e exultou minha 
língua e até minha carne repousará 
na esperança. 27Porque não deixarás 
minha alma na região dos mortos nem 

LITURGIA DA PALAVRA

A certeza da presença do Ressuscitado 
tira todo medo e deve ser proclamada 
de pé. É preciso lembrar quem foi Aquele 
que agora está vivo: “Jesus de Nazaré 
foi um homem aprovado por Deus, 
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permitirás que teu santo experimente 
corrupção. 28Deste-me a conhecer os 
caminhos da vida e a tua presença me 
encherá de alegria’. 29Irmãos, seja-me 
permitido dizer com franqueza que o 
patriarca Davi morreu e foi sepultado 
e seu sepulcro está entre nós até 
hoje. 30Mas, sendo profeta, sabia que 
Deus lhe jurara solenemente que 
um de seus descendentes ocuparia 
o trono. 31É, portanto, a ressurreição 
de Cristo que previu e anunciou com 
as palavras: ‘Ele não foi abandonado 
na região dos mortos e sua carne não 
conheceu a corrupção’. 32Com efeito, 
Deus ressuscitou este mesmo Jesus e 
disto todos nós somos testemunhas”. – 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL 
Sl 15(16), 1-2a.5.7-8.9-10.11 

R. Guardai-me, ó Deus, porque em vós 
me refugio!
Ou: Aleluia, aleluia, aleluia

1. 1Guardai-me, ó Deus, porque em 
vós me refugio! * / 2aDigo ao Senhor: 
Somente vós sois meu Senhor. / 5Ó 
Senhor, sois minha herança e minha 
taça, * / meu destino está seguro em 
vossas mãos! – R.

2. 7Eu bendigo o Senhor, que me 
aconselha, * / e até de noite me adverte 
o coração. / 8Tenho sempre o Senhor 
ante meus olhos, * / pois se o tenho a 
meu lado não vacilo. – R.

3. 9Eis por que meu coração está 
em festa, † / minha alma rejubila de 
alegria, * / e até meu corpo no repouso 
está tranquilo; / 10pois não haveis de 
me deixar entregue à morte, * / nem 
vosso amigo conhecer a corrupção. – R.

4. 11Vós me ensinais vosso caminho 
para a vida; † / junto a vós, felicidade 
sem limites, * / delícia eterna e alegria 
ao vosso lado! – R.

Aclamação ao Evangelho
R. Aleluia, aleluia, aleluia.

V. Este é o dia que o Senhor fez para 
nós, / alegremo-nos e nele exultemos! 
(Sl 117[118], 24) – R.

EVANGELHO - Mt 28,8-15
+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus

Naquele tempo, 8as mulheres partiram 
depressa do sepulcro. Estavam com 
medo, mas correram com grande 
alegria, para dar a notícia aos 
discípulos. 9De repente, Jesus foi 
ao encontro delas, e disse: “Alegrai-
vos!” As mulheres aproximaram-se, 
e prostraram-se diante de Jesus, 
abraçando seus pés. 10Então Jesus 
disse a elas: “Não tenhais medo. 
Ide anunciar aos meus irmãos que 
se dirijam para a Galiléia. Lá eles 
me verão”. 11Quando as mulheres 
partiram, alguns guardas do túmulo 
foram à cidade, e comunicaram aos 
sumos sacerdotes tudo o que havia 
acontecido. 12Os sumos sacerdotes 
reuniram-se com os anciãos, e deram 
uma grande soma de dinheiro aos 
soldados, 13dizendo-lhes: “Dizei que 
os discípulos dele foram durante a 
noite e roubaram o corpo, enquanto 
vós dormíeis. 14Se o governador ficar 
sabendo disso, nós o convenceremos. 
Não vos preocupeis”. 15Os soldados 
pegaram o dinheiro, e agiram de 
acordo com as instruções recebidas. 
E assim, o boato espalhou-se entre os 
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judeus, até ao dia de hoje. – Palavra 
da Salvação.

Oração Universal
1. Para que a fé em Jesus Ressuscitado 
contagie, de tal forma, a Igreja inteira, 
que ela a proclame como Pedro e os 
onze Apóstolos.R.

R: Cristo Ressuscitado, ouvi-nos.

2. Para que a fé em Jesus ressuscitado 
seja mais forte que a mentira dos seus 
inimigos e mais poderosa do que a 
força do dinheiro e do poder.R.

3. Para que a fé em Jesus ressuscitado 
de mais firmeza aos corações dos que 
vacilam e reanime os que se sentem 
mais deprimidos.R.

4. Para que fé em Jesus ressuscitado de 
alegria aos que entre nós andam tristes 
e de a vida eterna aos que partiram. R.

Sobre as oferendas
Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as 
oferendas do vosso povo para que, 
renovados pela profissão da fé e pelo 
santo batismo, consigamos a felicidade 
eterna. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da comunhão: O Cristo, 
ressuscitado dos mortos, já não morre; 
a morte não tem mais poder sobre ele, 
aleluia! (Rm 6,9).

Depois da comunhão
Transborde, ó Deus, em nossas almas 
a graça dos sacramentos pascais, 
para que, tendo-nos introduzido no 
caminho da salvação, nos torneis 
dignos dos vossos dons. Por Cristo, 
nosso Senhor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

RITOS INICIAIS

DIA 14 – TERÇA-FEIRA
OITAVA DA PÁSCOA

(Branco,Glória, Sequência facultativa, Pref. da Páscoa I – ofício solene próprio)

Os discípulos e discípulas de Jesus 
sentiram a ausência do Mestre. Ele será 
encontrado não entre os mortos, mas 
na realidade da vida. Sua ressurreição 
é sinal de esperança para toda a 
humanidade. A Comunidade que 
celebra a presença do Ressuscitado é 
uma comunidade de irmãos e irmãs. 
Nada pode tirar essa característica 
dos cristãos. Rezemos pelo aniversário 
de Votos Solenes de Ir. Maria Salete 

de Cristo Rei - Monja do Carmelo São 
José- Soturno/ Distrito de Cachoeiro de 
Itapemirim-Es 

Antífona da entrada: Deu-lhes a água 
da sabedoria, tornou-se a sua força, 
e não vacilam; vai exaltá-los para 
sempre, aleluia! (Eclo 15,3s).

Oração do dia
Ó Deus, que nos concedestes a 
salvação pascal, acompanhai o vosso 
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LITURGIA DA PALAVRA

povo com vossos dons celestes, para 
que, tendo conseguido a verdadeira 
liberdade, possa um dia alegrar-se no 
céu, como exulta agora na terra. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.

batismo. Naquele dia, mais ou menos 
três mil pessoas, se uniram a eles. – 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL 
Sl 32(33), 4-5.18-19.20 e 22 

R. Transborda em toda a terra a 
bondade do Senhor.
Ou: Aleluia, aleluia, aleluia

1. 4Reta é a palavra do Senhor, * / e 
tudo o que ele faz merece fé. / 5Deus 
ama o direito e a justiça, * / transborda 
em toda a terra a sua graça. – R.

2. 18Mas o Senhor pousa o olhar sobre 
os que o temem, * / e que confiam 
esperando em seu amor, / 19para 
da morte libertar as suas vidas * / 
e alimentá-los quando é tempo de 
penúria. – R.

3. 20No Senhor nós esperamos 
confiantes, * / porque ele é nosso 
auxílio e proteção! / 22Sobre nós venha, 
Senhor, a vossa graça, * / da mesma 
forma que em vós nós esperamos! – R.

Aclamação ao Evangelho
R. Aleluia, aleluia, aleluia.
V. Este é o dia que o Senhor fez para 
nós, / alegremo-nos e nele exultemos! 
(Sl 117 [118], 24) – R.

EVANGELHO - Jo 20,11-18
+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João
Naquele tempo, 11Maria estava do 
lado de fora do túmulo, chorando. 
Enquanto chorava, inclinou-se e 
olhou para dentro do túmulo. 12Viu, 
então, dois anjos vestidos de branco, 
sentados onde tinha sido posto o 
corpo de Jesus, um à cabeceira e 

O senhorio Daquele que foi ungido pelo 
Pai deve ser reconhecido, mesmo por 
aqueles que o condenaram. Porém, 
sua misericórdia é sem limites, capaz 
de perdoar, mesmo aos seus algozes, 
desde que se convertam. A discípula, 
Maria, ao ouvir a voz, que tantas vezes 
ouvira, não duvida, reconhece seu 
Mestre amado: “Rabuni”. É a alegria de 
coração para coração! Mas uma alegria 
que não é para guardar para si, sozinha. 
É preciso proclamar: “Eu vi o Senhor”!

I LEITURA - At 2,36-41
Leitura dos Atos dos Apóstolos
No dia de pentecostes, Pedro disse 
aos judeus: 36“Que todo o povo de 
Israel reconheça com plena certeza: 
Deus constituiu Senhor e Cristo a este 
Jesus que vós crucificastes”. 37Quando 
ouviram isso, eles ficaram com o 
coração aflito, e perguntaram a Pedro 
e aos outros apóstolos: “Irmãos, o que 
devemos fazer?” 38Pedro respondeu: 
“Convertei-vos e cada um de vós seja 
batizado em nome de Jesus Cristo, 
para o perdão dos vossos pecados. 
E vós recebereis o dom do Espírito 
Santo. 39Pois a promessa é para vós 
e vossos filhos, e para todos aqueles 
que estão longe, todos aqueles que o 
Senhor nosso Deus chamar para si”. 
40Com muitas outras palavras, Pedro 
lhes dava testemunho, e os exortava, 
dizendo: “Salvai-vos dessa gente 
corrompida!” 41Os que aceitaram 
as palavras de Pedro receberam o 
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outro aos pés. 13Os anjos perguntaram: 
“Mulher, por que choras?” Ela 
respondeu: “Levaram o meu Senhor 
e não sei onde o colocaram”. 14Tendo 
dito isto, Maria voltou-se para trás e 
viu Jesus, de pé. Mas não sabia que era 
Jesus. 15Jesus perguntou-lhe: “Mulher, 
por que choras? A quem procuras?” 
Pensando que era o jardineiro, Maria 
disse: “Senhor, se foste tu que o levaste 
dize-me onde o colocaste, e eu o irei 
buscar”. 16Então Jesus disse: “Maria!” 
Ela voltou-se e exclamou, em hebraico: 
“Rabuni” (que quer dizer mestre). 
17Jesus disse: “Não me segures. Ainda 
não subi para junto do Pai. Mas vai 
dizer aos meus irmãos: subo para junto 
do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e 
vosso Deus”. 18Então Maria Madalena 
foi anunciar aos discípulos: “Eu vi o 
Senhor!”, e contou o que Jesus lhe 
tinha dito. – Palavra da salvação.

Oração Universal
1. Pelos que anunciam Cristo crucificado 
e ressuscitado, pelos que se convertem 
e recebem o batismo e pelos que se 
abrem aos dons do Espírito. R.

R: Senhor, convertei a nossa vida.

2. Pelas mulheres cristãs que dão 
testemunho da sua fé, pelas que 
choram, se compadecem e sabem 
amar e pelas que procuram, acima de 

tudo, o Crucificado. R.

3. Por aqueles que sabem sofrer unidos 
a Deus, pelos que creem que Jesus 
protege os fracos e pelos que dizem 
com verdade: “vi o Senhor”. R.

4. Por nós próprios e por todos 
os paroquianos, pelas crianças 
que andam na Catequese e pelos 
catequistas que lhes falam de Jesus. R.

RITOS INICIAIS

DIA 15 – QUARTA-FEIRA
OITAVA DA PÁSCOA

(Branco, Glória, Sequência facultativa, Pref. da Páscoa I – ofício solene próprio)

Senhor, estamos reunidos para 

celebrar vossos Mistérios. Aumentai 
nossa fé para que reconheçamos 
vossa presença salvadora no meio de 

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas
Acolhei, ó Deus, com bondade, as 
oferendas da vossa família e concedei-
nos, com o auxílio da vossa proteção, 
sem perder o que nos destes, alcançar os 
bens eternos. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Se ressuscitastes 
com o Cristo, buscai as coisas do alto, 
onde o Cristo está sentado à direita de 
Deus: tende gosto pelas coisas do alto, 
aleluia! (Cl 3,1s).

Depois da comunhão
Ouvi-nos, ó Deus todo-poderoso, e 
preparai os corações de vossos filhos e 
filhas que enriquecestes com a graça do 
batismo, para que possam merecer a 
felicidade eterna. Por Cristo, nosso Senhor. 
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nós. Na convivência, na solidariedade 
e na partilha reconhecemos o 
Ressuscitado. Ele se faz caminhante 
com a humanidade desorientada e 
se torna presente no irmão sofredor e 
necessitado.
Antífona da entrada: Vinde, benditos 
de meu Pai: tomai posse do reino 
preparado para vós desde o princípio 
do mundo, aleluia! (Mt 25,34).

Oração do dia
Ó Deus, que nos alegrais todos os anos 
com a solenidade da ressurreição do 
Senhor, concedei-nos, pelas festas 
que celebramos nesta vida, chegar 
às eternas alegrias. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo.

LITURGIA DA PALAVRA

Dar esmola é fácil, quando se tem bens 
materiais. Porém, em nada vai mudar 
a situação daquele que não tem. Dar 
de si, dar o dom da fé, eis a oferenda 
que transforma! O que fez Pedro e 
João, somos chamdos a fazer hoje aos 
milheres de irmãos e irmãs sentados às 
portas das nossas igrejas, nas calçadas 
das nossas cidades, batendo às nossas 
portas. Quando os dois que voltavam 
abatidos para seu povoado, fizeram a 
experiência do Senhor Ressuscitado, 
não mediram mais distância para voltar 
e anunciar. Assim, nós precisamos rever 
nossa disponibilidade para anunciar o 
Senhor.

I LEITURA - At 3,1-10
Leitura dos Atos dos Apóstolos

Naqueles dias, 1Pedro e João subiram 

ao templo para a oração das três horas 
da tarde. 2Então trouxeram um homem, 
coxo de nascença, que costumavam 
colocar todos os dias na porta do 
templo, chamada Formosa, a fim de 
que pedisse esmolas aos que entravam. 
3Quando viu Pedro e João entrando no 
templo, o homem pediu uma esmola. 
4Os dois olharam bem para ele e Pedro 
disse: “Olha para nós!” 5O homem 
fitou neles o olhar, esperando receber 
alguma coisa. 6Pedro então lhe disse: 
“Não tenho ouro nem prata, mas o que 
tenho eu te dou: em nome de Jesus 
Cristo, o nazareno, levanta-te e anda!” 
7E pegando-lhe a mão direita, Pedro o 
levantou. Na mesma hora, os pés e os 
tornozelos do homem ficaram firmes. 
8Então ele deu um pulo, ficou de pé e 
começou a andar. E entrou no templo 
junto com Pedro e João, andando, 
pulando e louvando a Deus. 9O povo 
todo viu o homem andando e louvando 
a Deus. 10E reconheceram que era ele o 
mesmo que pedia esmolas, sentado na 
porta Formosa do templo. E ficaram 
admirados e espantados com o que 
havia acontecido com ele. – Palavra 
do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL 
Sl 104(105), 1-2.3-4.6-7.8-9 

R. Exulte o coração dos que buscam o 
Senhor.
Ou: Aleluia, aleluia, aleluia

1. 1Dai graças ao Senhor, gritai seu 
nome, * / anunciai entre as nações 
seus grandes feitos! / 2Cantai, entoai 
salmos para ele, * / publicai todas as 
suas maravilhas! – R.

2. 3Gloriai-vos em seu nome que é 
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últimos dias?” 19Ele perguntou: “O que 
foi?” Os discípulos responderam: “O 
que aconteceu com Jesus, o nazareno, 
que foi um profeta poderoso em obras 
e palavras, diante de Deus e diante de 
todo o povo. 20Nossos sumos sacerdotes 
e nossos chefes o entregaram para ser 
condenado à morte e o crucificaram. 
21Nós esperávamos que ele fosse 
libertar Israel, mas, apesar de tudo 
isso, já faz três dias que todas essas 
coisas aconteceram! 22É verdade que 
algumas mulheres do nosso grupo 
nos deram um susto. Elas foram 
de madrugada ao túmulo 23e não 
encontraram o corpo dele. Então 
voltaram, dizendo que tinham visto 
anjos e que estes afirmaram que Jesus 
está vivo. 24Alguns dos nossos foram 
ao túmulo e encontraram as coisas 
como as mulheres tinham dito. A ele, 
porém, ninguém o viu”. 25Então Jesus 
lhes disse: “Como sois sem inteligência 
e lentos para crer em tudo o que os 
profetas falaram! 26Será que o Cristo 
não devia sofrer tudo isso para entrar 
na sua glória?” 27E, começando por 
Moisés e passando pelos profetas, 
explicava aos discípulos todas as 
passagens da escritura que falavam 
a respeito dele. 28Quando chegaram 
perto do povoado para onde iam, 
Jesus fez de conta que ia mais adiante. 
29Eles, porém, insistiram com Jesus, 
dizendo: “Fica conosco, pois já é 
tarde e a noite vem chegando!” Jesus 
entrou para ficar com eles. 30Quando se 
sentou à mesa com eles, tomou o pão, 
abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. 
31Nisso os olhos dos discípulos se 
abriram e eles reconheceram Jesus. 
Jesus, porém, desapareceu da frente 
deles. 32Então um disse ao outro: 
“Não estava ardendo o nosso coração 

santo, * / exulte o coração que busca a 
Deus! / 4Procurai o Senhor Deus e seu 
poder, * / buscai constantemente a sua 
face! – R.

3. 6Descendentes de Abraão, seu 
servidor, * / e filhos de Jacó, seu 
escolhido, / 7ele mesmo, o Senhor, é 
nosso Deus, * / vigoram suas leis em 
toda a terra. – R.

4. 8Ele sempre se recorda da Aliança, * 
/ promulgada a incontáveis gerações; / 
9da aliança que ele fez com Abraão, * / 
e do seu santo juramento a Isaac. – R.

Aclamação ao Evangelho 
R. Aleluia, aleluia, aleluia.

V. Este é o dia que o Senhor fez para 
nós, / alegremo-nos e nele exultemos! 
(Sl 117[118], 24) – R.

EVANGELHO - Lc 24,13-35
+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas
13Naquele mesmo dia, o primeiro da 
semana, dois dos discípulos de Jesus 
iam para um povoado, chamado 
Emaús, distante onze quilômetros de 
Jerusalém. 14Conversavam sobre todas 
as coisas que tinham acontecido. 
15Enquanto conversavam e discutiam, 
o próprio Jesus se aproximou e 
começou a caminhar com eles. 16Os 
discípulos, porém, estavam como 
que cegos, e não o reconheceram. 
17Então Jesus perguntou: “O que ides 
conversando pelo caminho?” Eles 
pararam, com o rosto triste, 18e um 
deles, chamado Cléofas, lhe disse: “Tu 
és o único peregrino em Jerusalém que 
não sabe o que lá aconteceu nestes 
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quando ele nos falava pelo caminho, e 
nos explicava as escrituras?” 33Naquela 
mesma hora, eles se levantaram 
e voltaram para Jerusalém onde 
encontraram os onze reunidos com 
os outros. 34E estes confirmaram: 
“Realmente, o Senhor ressuscitou e 
apareceu a Simão!” 35Então os dois 
contaram o que tinha acontecido no 
caminho, e como tinham reconhecido 
Jesus ao partir o pão. – Palavra da 
salvação.

Oração Universal
1. Pelas comunidades cristãs que 
se reúnem para orar, pelos fiéis que 
invocam o Nome de Jesus e fazem o 
bem e pelos ministros que perdem a 
esperança e desanimam. R.

R: Ficai conosco Senhor! Dai-nos a vida.

2. Pelos discípulos que sentem o 
coração arder, quando Jesus lhes 
explica as escrituras, e por aqueles que 
O reconhecem no partir do pão. R.

3. Pelos doentes que pedem auxilio a 
Deus e aos homens, pelas pessoas que os 
ajudam espiritualmente e pelos amigos 

que de dia e de noite dão apoio. R.

4. Por aqueles de nós cujo coração 
anda mais triste, pelos que o notam, se 
aproximam e nos sorriem e por aqueles 
que encontram Deus ao comungar.R.

DIA 16 – QUINTA-FEIRA
OITAVA DA PÁSCOA

(Branco, Glória, Sequência facultativa, Pref. da Páscoa I – ofício solene próprio)

RITOS INICIAIS

Pedro e Paulo ao devolver a vida àquele 
que ficava mendigando, conquistam um 
seguidor ao Senhor Ressuscitado. O bem 
realizado sempre traz consequências 
boas. Qualquer ação humana que 
leve mais vida a corpos oprimidos, 

doentes e famintos não é apenas obra 
de misericórdia, mas também sinal 
concreto do acontecimento central da 
fé cristã: a ressurreição de Jesus.

Antífona da entrada: Senhor, todos 
louvaram, unânimes, a vossa mão 
vitoriosa, pois a vossa sabedoria 

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas
Acolhei, ó Deus, este sacrifício da 
redenção humana, para que ele nos 
reconcilie convosco e nos conceda 
salvação nesta vida e na outra. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Os discípulos 
reconheceram o Senhor Jesus ao partir 
o pão, aleluia! (Lc 24,35).

Depois da comunhão
Purificados da antiga culpa, nós vos 
pedimos, ó Deus, que a comunhão 
no sacramento do vosso Filho nos 
transforme em nova criatura. Por 
Cristo, nosso Senhor.
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abriu os lábios dos mudos, e tornou 
eloqüente a língua das crianças, 
aleluia! (Sb 10,20s).

Oração do dia
Ó Deus, que reunistes povos tão 
diversos no louvor do vosso nome, 
concedei aos que renasceram nas 
águas do batismo ter no coração a 
mesma fé e na vida a mesma caridade. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

LITURGIA DA PALAVRA

Pedro, faz memória aos patriarcas para 
mostrar que o Deus dos antepassados é 
o mesmo Deus de Jesus Cristo. O mesmo 
Deus que tem em seu projeto a “vida em 
abundância” (cf. Jo 10,10). A condição 
primeira para ser curado é a conversão 
dos pecados. Diante da dúvida, do 
medo, da insegurança dos discípulos, 
Jesus recorda-lhes tudo o que havia lhes 
falado, a partir das Escrituras. Também 
ele faz memória dos patriarcas para 
ajudar sua comunidade a entender 
que ele não surgiu como um fantasma, 
mas foi esperado, como o Filho da 
Promessa, o Messias. Pedro afirma que 
só será capaz de receber a benção do 
ressuscitado quem se converter.

I LEITURA - At 3,11-26
Leitura dos Atos dos Apóstolos

Naqueles dias, 11como o paralítico não 
deixava mais Pedro e João, todo o 
povo, assombrado, foi correndo para 
junto deles, no chamado “Pórtico de 
Salomão”. 12Ao ver isso, Pedro dirigiu-
se ao povo: “Israelitas, por que vos 
espantais com o que aconteceu? Por 

que ficais olhando para nós, como se 
tivéssemos feito este homem andar 
com nosso próprio poder ou piedade? 
13O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o 
Deus de nossos antepassados glorificou 
o seu servo Jesus. Vós o entregastes 
e o rejeitastes diante de Pilatos, 
que estava decidido a soltá-lo. 14Vós 
rejeitastes o santo e o justo, e pedistes 
a libertação para um assassino. 15Vós 
matastes o autor da vida, mas Deus 
o ressuscitou dos mortos, e disso nós 
somos testemunhas. 16Graças à fé no 
nome de Jesus, este nome acaba de 
fortalecer este homem que vedes e 
reconheceis. A fé que vem por meio 
de Jesus lhe deu perfeita saúde na 
presença de todos vós. 17E agora, 
meus irmãos, eu sei que vós agistes 
por ignorância, assim como vossos 
chefes. 18Deus, porém, cumpriu desse 
modo o que havia anunciado pela 
boca de todos os profetas: que o seu 
Cristo haveria de sofrer. 19Arrependei-
vos, portanto, e convertei-vos, para 
que vossos pecados sejam perdoados. 
20Assim podereis alcançar o tempo 
do repouso que vem do Senhor. E ele 
enviará Jesus, o Cristo, que vos foi 
destinado. 21No entanto, é necessário 
que o céu o receba, até que se cumpra 
o tempo da restauração de todas 
as coisas, conforme disse Deus, nos 
tempos passados, pela boca de seus 
santos profetas. 22Com efeito, Moisés 
afirmou: ‘O Senhor Deus fará surgir, 
entre vossos irmãos, um profeta como 
eu. Escutai tudo o que ele vos disser. 
23Quem não der ouvidos a esse profeta, 
será eliminado do meio do povo’. 24E 
todos os profetas que falaram, desde 
Samuel e seus sucessores, também 
eles anunciaram estes dias. 25Vós sois 
filhos dos profetas e da aliança, que 
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Deus fez com vossos pais, quando disse 
a Abraão: ‘Através da tua descendência 
serão abençoadas todas as famílias 
da terra’. 26Após ter ressuscitado o seu 
servo, Deus o enviou em primeiro lugar 
a vós, para vos abençoar, na medida 
em que cada um se converta de suas 
maldades”. – Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL  
Sl 8,2a.5.6-7.8-9 

R. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande 
/ vosso nome por todo o universo!
Ou: Aleluia, aleluia, aleluia

1. 2aÓ Senhor, nosso Deus, como é 
grande * / vosso nome por todo o 
universo! / 5Perguntamos: “Senhor, 
que é o homem, † / para dele assim vos 
lembrardes * / e o tratardes com tanto 
carinho?” – R.

2. 6Pouco abaixo de Deus o fizestes, * 
/ coroando-o de glória e esplendor; / 
7vós lhe destes poder sobre tudo, * / 
vossas obras aos pés lhe pusestes. – R.

3. 8As ovelhas, os bois, os rebanhos, 
* / todo o gado e as feras da mata; / 
9passarinhos e peixes dos mares, * / 
todo ser que se move nas águas. – R.

Aclamação ao Evangelho
R. Aleluia, aleluia, aleluia.

V. Este é o dia que o Senhor fez para 
nós, / alegremo-nos e nele exultemos! 
(Sl 117[118], 24)  – R.

EVANGELHO - Lc 24,35-48
+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas
Naquele tempo, 35os discípulos 
contaram o que tinha acontecido no 

caminho, e como tinham reconhecido 
Jesus ao partir o pão. 36Ainda 
estavam falando, quando o próprio 
Jesus apareceu no meio deles e lhes 
disse: “A paz esteja convosco!” 37Eles 
ficaram assustados e cheios de medo, 
pensando que estavam vendo um 
fantasma. 38Mas Jesus disse: “Por 
que estais preocupados e por que 
tendes dúvidas no coração? 39Vede 
minhas mãos e meus pés: sou eu 
mesmo! Tocai em mim e vede! Um 
fantasma não tem carne, nem ossos, 
como estais vendo que eu tenho”. 40E 
dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as 
mãos e os pés. 41Mas eles ainda não 
podiam acreditar, porque estavam 
muito alegres e surpresos. Então Jesus 
disse: “Tendes aqui alguma coisa para 
comer?” 42Deram-lhe um pedaço de 
peixe assado. 43Ele o tomou e comeu 
diante deles. 44Depois disse-lhes: “São 
estas as coisas que vos falei quando 
ainda estava convosco: era preciso 
que se cumprisse tudo o que está 
escrito sobre mim na lei de Moisés, nos 
profetas e nos salmos”. 45Então Jesus 
abriu a inteligência dos discípulos para 
entenderem as escrituras, 46e lhes disse: 
“Assim está escrito: O Cristo sofrerá e 
ressuscitará dos mortos ao terceiro 
dia 47e no seu nome, serão anunciados 
a conversão e o perdão dos pecados 
a todas as nações, começando por 
Jerusalém. 48Vós sereis testemunhas 
de tudo isso”. – Palavra da salvação.

Oração Universal
1. Para que o nosso Pai que esta nos 
Céus ensine a Igreja a evangelizar 
de novo o mundo e a proclamar o 
essencial da fé cristã. R.

R: Senhor, iluminai-nos e salvai-nos.

2. Para que o nosso Pai que esta nos 
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Céus abra os olhos e o coração dos 
que duvidam e os faça compreender as 
Escrituras. R.

3. Para que o nosso Pai que esta nos 
Céus de aos que sofrem no corpo, 
na alma ou no espírito a glória de 
contemplar o Ressuscitado. R.

4. Para que o nosso Pai que esta nos 
Céus nos faça testemunhas de todas 
as coisas que o Senhor Jesus disse aos 
Apóstolos. R.

apresentamos com alegria. Que elas 
sejam úteis aos que foram batizados e 
apressem o vosso auxílio para nós. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Povo 
resgatado por Deus, proclamai suas 
maravilhas: ele vos chamou das trevas 
à sua luz admirável, aleluia! (1Pd 2,9).

Depois da comunhão
Ouvi, ó Deus, as nossas preces, para 
que este convívio redentor nos seja 
um auxílio na vida presente e penhor 
da eterna alegria. Por Cristo, nosso 
Senhor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas
Acolhei, ó Deus, as oferendas que vos 

RITOS INICIAIS

DIA 17 – SEXTA-FEIRA 
OITAVA DA PÁSCOA

(Branco, Glória, Sequência facultativa, Pref da Páscoa I  – ofício solene próprio)

Da ordem do Mestre não se duvida! 
Assim, Pedro obedecendo, mas uma vez, 
tem a alegria de reconhecer o Senhor e 
vencer todos os obstáculos para ir ao 
seu encontro. Na caminha cristã, somos 
continuamente nutridos por Jesus e 
motivados a dar continuidade à obra 
por ele iniciada. Mesmos nos momentos 
de crise, sua presença amorosa se 
faz sentir. Rezemos pelo aniversário 
natalício do Pe. Fábio Eduardo de Lima 
Santos – Pároco da Paróquia Nossa 
Senhora do Rosário/ Ibatiba – ES 

Antífona da entrada: O Senhor 
conduziu o seu povo na esperança, 

e recobriu com o mar seus inimigos, 
aleluia! (Sl 77,53).

Oração do dia
Deus eterno e todo-poderoso, que no 
sacramento pascal restaurastes vossa 
aliança, reconciliando convosco a 
humanidade, concedei-nos realizar em 
nossa vida o mistério que celebramos na 
fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

LITURGIA DA PALAVRA

O Espírito Santo dá clareza dos fatos e 
encoraja o testemunho de Pedro que, 
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memso sabendo que a consequência 
primeira seria a prisão, não cala sua 
voz. Mas foi exatamente, sua intrepidez 
e coragem que atraiu seguidores 
do Mestre. O grupo dos discípulos 
permanecem unidos e, por isso, quando 
Pedro sai a pescar, os companheiros 
o acompanham. Pedro sempre toma 
a iniciativa. Assim também, quando 
escuta alguém dizer: “É o Senhor!”, não 
olha os osbtáculos e vai ao encontro do 
amado, sem duvidar.

I LEITURA - At 4,1-12
Leitura dos Atos dos Apóstolos

Naqueles dias, depois que o paralítico 
fora curado, 1Pedro e João ainda 
estavam falando ao povo, quando 
chegaram os sacerdotes, o chefe da 
guarda do templo e os saduceus. 
2Estavam irritados porque os apóstolos 
ensinavam o povo e anunciavam a 
ressurreição dos mortos na pessoa de 
Jesus. 3Eles prenderam Pedro e João 
e os colocaram na prisão até ao dia 
seguinte, porque já estava anoitecendo. 
4Todavia, muitos daqueles que tinham 
ouvido a pregação acreditaram. E o 
número dos homens chegou a uns 
cinco mil. 5No dia seguinte, reuniram-
se em Jerusalém os chefes, os anciãos 
e os mestres da lei. 6Estavam presentes 
o sumo-sacerdote Anás, e também 
Caifás, João, Alexandre, e todos 
os que pertenciam às famílias dos 
sumos sacerdotes. 7Fizeram Pedro e 
João comparecer diante deles e os 
interrogavam: “Com que poder ou 
em nome de quem vós fizestes isso?” 
8Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, 
disse-lhes: “Chefes do povo e anciãos: 
9hoje estamos sendo interrogados por 
termos feito o bem a um enfermo e pelo 

modo como foi curado. 10Ficai, pois, 
sabendo todos vós e todo o povo de 
Israel: é pelo nome de Jesus Cristo, de 
Nazaré, – aquele que vós crucificastes 
e que Deus ressuscitou dos mortos – 
que este homem está curado, diante 
de vós. 11Jesus é a pedra, que vós, os 
construtores, desprezastes, e que se 
tornou a pedra angular. 12Em nenhum 
outro há salvação, pois não existe 
debaixo do céu outro nome dado 
aos homens pelo qual possamos ser 
salvos”. – Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL 
Sl 117(118), 1-2.4.22-24.25-27

R . A pedra que os pedreiros rejeitaram, 
tornou-se agora a pedra angular.
Ou: Aleluia, aleluia, aleluia

1. 1Dai graças ao Senhor, porque ele é 
bom! * / “Eterna é a sua misericórdia!” 
/ 2A casa de Israel agora o diga: * / 
“Eterna é a sua misericórdia!” / 4Os 
que temem o Senhor agora o digam: * / 
“Eterna é a sua misericórdia!” – R.

2. 22“A pedra que os pedreiros 
rejeitaram, * / tornou-se agora a pedra 
angular. /  23Pelo Senhor é que foi feito 
tudo isso: * / Que maravilhas ele fez 
a nossos olhos! / 24Este é o dia que o 
Senhor fez para nós, * / alegremo-nos 
e nele exultemos! – R.

3. 25Ó Senhor, dai-nos a vossa 
salvação; * / ó Senhor, dai-nos também 
prosperidade!” / 26Bendito seja, em 
nome do Senhor, * / aquele que em 
seus átrios vai entrando! / Desta casa 
do Senhor vos bendizemos. * / 27aQue o 
Senhor e nosso Deus nos ilumine! – R.
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11Então Simão Pedro subiu ao barco 
e arrastou a rede para a terra. Estava 
cheia de cento e cinqüenta e três 
grandes peixes; e, apesar de tantos 
peixes, a rede não se rompeu. 12Jesus 
disse-lhes: “Vinde comer”. Nenhum 
dos discípulos se atrevia a perguntar 
quem era ele, pois sabiam que era o 
Senhor. 13Jesus aproximou-se, tomou 
o pão e distribuiu-o por eles. E fez a 
mesma coisa com o peixe. 14Esta foi a 
terceira vez que Jesus, ressuscitado 
dos mortos, apareceu aos discípulos. – 
Palavra da salvação.

Oração Universal
1. Pelos missionários que anunciam 
Jesus Cristo, para que proclamem que 
só Ele é o Senhor, e fora d’Ele não há 
salvação em nenhum outro. R.

R: Ouvi-nos, Senhor da glória eterna.

2. Pelos cidadãos que são presos 
injustamente, para que resistam, com 
força e serenidade, as ameaças, as 
injurias e aos maus tratos. R.

3. Por todos aqueles que se sentem 
rejeitados e ate pensam em não ter 
lugar na sociedade, para que na oração 
reconheçam a presença do Senhor. R.

4. Pelos discípulos a quem o Senhor 
diz: “Vinde comer”, para que O 
saibam descobrir no Pão partido e na 
comunhão íntima com Ele. R.

Aclamação ao Evangelho
R. Aleluia, aleluia, aleluia.

V. Este é o dia que o Senhor fez para 
nós, / alegremo-nos e nele exultemos! 
(Sl 117,[118], 24) – R.

EVANGELHO - Jo 21,1-14
+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João

Naquele tempo, 1Jesus apareceu de 
novo aos discípulos, à beira do mar 
de Tiberíades. A aparição foi assim: 
2Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, 
chamado dídimo, Natanael de Caná da 
Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros 
dois discípulos de Jesus. 3Simão Pedro 
disse a eles: “Eu vou pescar”. Eles 
disseram: “Também vamos contigo”. 
Saíram e entraram na barca, mas não 
pescaram nada naquela noite. 4Já 
tinha amanhecido, e Jesus estava de 
pé na margem. Mas os discípulos não 
sabiam que era Jesus. 5Então Jesus 
disse: “Moços, tendes alguma coisa 
para comer?” Responderam: “Não”. 
6Jesus disse-lhes: “Lançai a rede à 
direita da barca, e achareis”. Lançaram 
pois a rede e não conseguiam puxá-
la para fora, por causa da quantidade 
de peixes. 7Então, o discípulo a quem 
Jesus amava disse a Pedro: “É o 
Senhor!” Simão Pedro, ouvindo dizer 
que era o Senhor, vestiu sua roupa, 
pois estava nu, e atirou-se ao mar. 8Os 
outros discípulos vieram com a barca, 
arrastando a rede com os peixes. 
Na verdade, não estavam longe da 
terra, mas somente a cerca de cem 
metros. 9Logo que pisaram a terra, 
viram brasas acesas, com peixe em 
cima, e pão. 10Jesus disse-lhes: “Trazei 
alguns dos peixes que apanhastes”. 

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas
Ó Deus de bondade, aperfeiçoai em nós o 
sublime diálogo simbolizado em nossas 
oferendas pascais, para que passemos 
dos afetos terrenos aos desejos do céu. 
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Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Disse Jesus 
aos seus discípulos: Vinde, comei! E 
tomou o pão e lhes deu, aleluia! (Jo 
21,12s).

Depois da comunhão
Pai celeste, guardai no vosso constante 
amor aqueles que salvastes, para que, 
redimidos pela paixão do vosso Filho, 
gozemos também de sua ressurreição. 
Por Cristo, nosso Senhor.

DIA 18 – SÁBADO
OITAVA DA PÁSCOA

(Branco, Glória, Sequência facultativa, Pref. da Páscoa I  – ofício solene próprio)

RITOS INICIAIS

Jesus escolhe e prepara pessoas 
disposta a anunciar sua mensagem 
de amor e esperança. Não podemos 
recusar o seu convite, pois vale mais 
obedecer a Deus que aos homens. E, 
por mais que o homem trame maldade, 
nenhum poder humano subsiste ao 
poder de Deus.

Antífona da entrada: O Senhor fez 
o seu povo sair com grande júbilo; 
com gritos de alegria, os seus eleitos, 
aleluia! (Sl 104,43).

Oração do dia
Ó Deus, que pela riqueza da vossa graça 
multiplicais os povos que crêem em 
vós, contemplai solícito aqueles que 
escolhestes e dai aos que renasceram 
pelo batismo a veste da imortalidade. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

LITURGIA DA PALAVRA

Quando o homem é prepotente, mesmo 
reconhecendo os feitos de Deus, 
maquina tramas contra o bem. Assim 

fizeram as autoridades políticas e 
religiosas contra os apóstolos. Porém, 
jamais o homem será capaz de vencer 
o próprio Deus. Embora Jesus tivesse 
falado muitas vezes aos seus discípulos 
sobre tudo o que iria acontecer e que 
ressuscitaria, esse fato era muito difícil 
para o grupo entender, pois ainda não 
tinham compreendido que, Aquele que 
só fizera o bem tivesse sofrido uma 
morte tão dolorosa. Por isso, custaram 
a entender e a acreditar na mulher e 
nos dois companheiros que já tinham 
feito a experiância de que o seu Senhor 
estava vivo. Só em comunidade (os 
onze), conseguiram reconhecer que, 
realmente, era verdade o que já haviam 
escutado.

I LEITURA - At 4,13-21
Leitura dos Atos dos Apóstolos
Naqueles dias, os chefes dos 
sacerdotes, os anciãos e os escribas 
13ficaram admirados ao ver a segurança 
com que Pedro e João falavam, pois 
eram pessoas simples e sem instrução. 
Reconheciam que eles tinham estado 
com Jesus. 14No entanto viam, de pé, 
junto a eles, o homem que tinha sido 
curado. E não podiam dizer nada em 
contrário. 15Mandaram que saíssem 
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para fora do sinédrio, e começaram a 
discutir entre si: 16“O que vamos fazer 
com esses homens? Eles realizaram 
um milagre claríssimo, e o fato tornou-
se de tal modo conhecido por todos 
os habitantes de Jerusalém, que não 
podemos negá-lo. 17Contudo, a fim 
de que a coisa não se espalhe ainda 
mais entre o povo, vamos ameaçá-
los, para que não falem mais a 
ninguém a respeito do nome de Jesus”. 
18Chamaram de novo Pedro e João e 
ordenaram-lhes que, de modo algum, 
falassem ou ensinassem em nome de 
Jesus. 19Pedro e João responderam: 
“Julgai vós mesmos, se é justo diante 
de Deus que obedeçamos a vós e 
não a Deus! 20Quanto a nós, não nos 
podemos calar sobre o que vimos e 
ouvimos”. 21Então, insistindo em suas 
ameaças, deixaram Pedro e João em 
liberdade, já que não tinham meio 
de castigá-los, por causa do povo. 
Pois todos glorificavam a Deus pelo 
que havia acontecido. – Palavra do 
Senhor.

SALMO RESPONSORIAL  
Sl 117(118), 1.14-15.16ab-

18.19-21 
R. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me 
ouvistes. 
Ou: Aleluia, aleluia, aleluia

1. 1Dai graças ao Senhor, porque ele é 
bom! * / “Eterna é a sua misericórdia!” / 
14O Senhor é minha força e o meu canto, 
* / e tornou-se para mim o salvador. / 
15“Clamores de alegria e de vitória / 
ressoem pelas tendas dos fiéis. – R.

2. 16aA mão direita do Senhor fez 
maravilhas, † / 16ba mão direita do 
Senhor me levantou, * / a mão direita 
do Senhor fez maravilhas!” / 18O Senhor 

severamente me provou, * / mas não 
me abandonou às mãos da morte. – R.

3. 19Abri-me vós, abri-me as portas 
da justiça; * / quero entrar para dar 
graças ao Senhor! / 20“Sim, esta é a 
porta do Senhor, * / por ela só os justos 
entrarão!” / 21Dou-vos graças, ó Senhor, 
porque me ouvistes e * / vos tornastes 
para mim o salvador! – R.

Aclamação ao Evangelho
R. Aleluia, aleluia, aleluia.

V. Este é o dia que o Senhor fez para 
nós, alegremo-nos e nele exultemos! 
(Sl 118 [117], 24) – R.

EVANGELHO - Mc 16,9-15
+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos
9Depois de ressuscitar, na madrugada 
do primeiro dia após o sábado, Jesus 
apareceu primeiro a Maria Madalena, 
a qual havia expulsado sete demônios. 
10Ela foi anunciar isso aos seguidores 
de Jesus, que estavam de luto e 
chorando. 11Quando ouviram que ele 
estava vivo e fora visto por ela, não 
quiseram acreditar. 12Em seguida, 
Jesus apareceu a dois deles, com outra 
aparência, enquanto estavam indo 
para o campo. 13Eles também voltaram 
e anunciaram isso aos outros. Também 
a estes não deram crédito. 14Por fim, 
Jesus apareceu aos onze discípulos 
enquanto estavam comendo, 
repreendeu-os por causa da falta de 
fé e pela dureza de coração, porque 
não tinham acreditado naqueles 
que o tinham visto ressuscitado. 15E 
disse-lhes: “Ide pelo mundo inteiro e 
anunciai o evangelho a toda criatura”. 
– Palavra da salvação.
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Oração Universal
1. Pela Igreja católica e apostólica, 
para que a cruz que ela encontra na 
sua missão jamais a faça desanimar do 
seu propósito. R.

R: Ouvi, Senhor, as nossas suplicas.

2. Pelos cristãos menos cultos e mais 
pobres, para que a firmeza da sua fé 
em Jesus Cristo deixe sem resposta os 
que os intimam com ameaças. R.

3. Pelas mulheres mais provadas na sua 
vida, para que o Senhor faça prodígios 
em favor delas, como os que fazem em 
Maria Madalena. R.

4. Pelos fiéis e catecúmenos da 
comunidade, para que respondam 
aos sábios deste mundo que se 
deve obedecer antes a Deus que aos 
homens. R.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas
Concedei, ó Deus, que sempre nos 
alegremos por estes mistérios pascais, 
para que nos renovem constantemente 
e sejam fonte de eterna alegria. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Todos vós 
que fostes batizados em Cristo, vos 
revestistes de Cristo, aleluia! (Gl 3,27).

Depois da comunhão
Ó Deus, olhai com bondade o vosso 
povo e concedei aos que renovastes 
pelos vossos sacramentos a graça de 
chegar um dia à glória da ressurreição 
da carne. Por Cristo, nosso Senhor.

Memória Facultativa
NOSSA SENHORA AOS 

SÁBADOS
(Branco, Pref. de Nossa Senhora I 

ou II – ofício da memória)

Antífona da Entrada: Salve, ó 
Santa Mãe de Deus, vós destes à luz 
o Rei, que governa o céu e a terra 
pelos séculos eternos. (Sedúlio).

Oração do Dia
Senhor nosso Deus, concedei-nos 
sempre saúde de alma e corpo, 
e fazei que, pela intercessão da 
Virgem Maria, libertos das tristezas 
presentes, gozemos as alegrias 
eternas. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.

Sobre as Oferendas
Socorra-nos, ó Pai, a humanidade 
do vosso Filho, que, ao nascer da 
Virgem Mãe, não diminuiu, mas 
consagrou a sua integridade. E 
fazei que ele, apagando os nossos 
pecados, vos torne agradáveis 
nossas oferendas. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Antífona de Comunhão: Feliz o 
seio da Virgem Maria que trouxe o 
Filho do eterno Pai. (Cf. Lc11,27).

Depois da Comunhão
Recebemos, ó Deus, o sacramento 
celeste, alegrando-nos nesta festa da 
Virgem Maria. Concedei-nos a graça de 
imitá-la, servindo ao mistério da nossa 
Redenção. Por Cristo, nosso Senhor. 
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DIA 19 – DOMINGO
II DO TEMPO DA PÁSCOA

DOMINGO DA DIVINA MISERICÓRDIA
(Branco, Glória, Creio, Pref. Pascal I, – II semana do saltério)

RITOS INICIAIS

Com muita fé nos reunimos para 
celebrar o domingo da misericórdia 
divina. Deus é bom e sua misericórdia é 
eterna.  A misericórdia é a manifestação 
do amor do Senhor, que se fez carne e 
se entregou na cruz por nós. Alegremo-
nos nele e exultemos, pois nos convida, 
nesta eucaristia, a superar o medo e 
acolher o dom da paz e da reconciliação 
do ressuscitado presente entre nós.

Antífona de entrada: Como crianças 
recém-nascidas, desejai o puro leite 
espiritual para crescerdes na salvação, 
aleluia!

Oração do dia
Ó Deus de eterna misericórdia, que 
reacendeis a fé do vosso povo na 
renovação da festa pascal, aumentai 
a graça que nos destes. E fazei que 
compreendamos melhor o batismo 
que nos lavou, o espírito que nos deu 
a vida e o sangue que nos remiu. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.

Senhor.  A saudação de paz é o sinal da 
presença Daquele que venceu a morte. 
Ouvindo as leituras com fé, bendigamos 
e demos graças a Deus por sua grande 
misericórdia.

I LEITURA - At 2,42-47
Leitura dos Atos dos Apóstolos

Os que haviam se convertido 42eram 
perseverantes em ouvir o ensinamento 
dos apóstolos, na comunhão fraterna, 
na fração do pão e nas orações. 43E 
todos estavam cheios de temor por 
causa dos numerosos prodígios e 
sinais que os apóstolos realizavam. 
44Todos os que abraçavam a fé viviam 
unidos e colocavam tudo em comum; 
45vendiam suas propriedades e seus 
bens e repartiam o dinheiro entre 
todos, conforme a necessidade 
de cada um. 46Diariamente, todos 
freqüentavam o templo, partiam o 
pão pelas casas e, unidos, tomavam 
a refeição com alegria e simplicidade 
de coração. 47Louvavam a Deus e eram 
estimados por todo o povo. E, cada dia, 
o Senhor acrescentava ao seu número 
mais pessoas que seriam salvas. – 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL 
Sl 17 (18), 2-4. 13-15.22-24 

R. Dai graças ao Senhor, porque ele é 
bom;/ eterna é a sua misericórdia!
Ou: Aleluia, aleluia, aleluia

LITURGIA DA PALAVRA

A comunidade reunida em nome do 
Senhor é um dos grandes sinais de 
que Ele ressuscitou.  Marcada pela fé 
no Ressuscitado a comunidade cristã, 
reunida, é capaz de atrair seguidores do 
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1. 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!” – R.

2. Empurraram-me, tentando derrubar-
me, */ mas veio o Senhor em meu 
socorro. /  O Senhor é minha força e 
o meu canto, */ e tornou-se para mim 
o salvador. /  “Clamores de alegria e 
de vitória*/ ressoem pelas tendas dos 
fiéis”. – R.

3. “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! – R.

II LEITURA - 1Pd 1,3-9
Leitura da Primeira Carta de Pedro 
3Bendito seja Deus, Pai de nosso 
Senhor Jesus Cristo. Em sua grande 
misericórdia, pela ressurreição de 
Jesus Cristo dentre os mortos, ele nos 
fez nascer de novo, para uma esperança 
viva, 4para uma herança incorruptível, 
que não se mancha nem murcha, e 
que é reservada para vós nos céus. 
5Graças à fé, e pelo poder de Deus, 
vós fostes guardados para a salvação 
que deve manifestar-se nos últimos 
tempos. 6Isto é motivo de alegria para 
vós, embora seja necessário que agora 
fiqueis por algum tempo aflitos, por 
causa de várias provações. 7Deste 
modo, a vossa fé será provada como 
sendo verdadeira – mais preciosa que 
o ouro perecível, que é provado no fogo 
– e alcançará louvor, honra e glória no 

dia da manifestação de Jesus Cristo. 
8Sem ter visto o Senhor, vós o amais. 
Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso 
será para vós fonte de alegria indizível 
e gloriosa, 9pois obtereis aquilo em que 
acreditais: a vossa salvação. – Palavra 
do Senhor.

Aclamação ao Evangelho
R. Aleluia, aleluia, aleluia.

V. Acreditaste, Tomé, porque me viste. 
Felizes que creram sem ter visto! (Jo 
20,29) – R.

EVANGELHO - Jo 20,19-31
+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João
19Ao anoitecer daquele dia, o primeiro 
da semana, estando fechadas, por 
medo dos judeus, as portas do lugar 
onde os discípulos se encontravam, 
Jesus entrou e pondo-se no meio 
deles, disse: “A paz esteja convosco”. 
20Depois destas palavras, mostrou-
lhes as mãos e o lado. Então os 
discípulos se alegraram por verem 
o Senhor. 21Novamente, Jesus disse: 
“A paz esteja convosco. Como o Pai 
me enviou, também eu vos envio”. 22E 
depois de ter dito isto, soprou sobre 
eles e disse: “Recebei o Espírito Santo. 
23A quem perdoardes os pecados  
eles lhes serão perdoados; a quem 
os não perdoardes, eles lhes serão 
retidos”. 24Tomé, chamado dídimo, 
que era um dos doze, não estava com 
eles quando Jesus veio. 25Os outros 
discípulos contaram-lhe depois: 
“Vimos o Senhor!” Mas Tomé disse-
lhes: “Se eu não vir a marca dos pregos 
em suas mãos, se eu não puser o dedo 
nas marcas dos pregos e não puser 
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a mão no seu lado, não acreditarei”. 
26Oito dias depois, encontravam-se os 
discípulos novamente reunidos em 
casa, e Tomé estava com eles. Estando 
fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-
se no meio deles e disse: “A paz esteja 
convosco”. 27Depois disse a Tomé: “Põe 
o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. 
Estende a tua mão e coloca-a no meu 
lado. E não sejas incrédulo, mas fiel”. 
28Tomé respondeu: “Meu Senhor e meu 
Deus!” 29Jesus lhe disse: “Acreditaste, 
porque me viste? Bem-aventurados 
os que creram sem terem visto!” 
30Jesus realizou muitos outros sinais 
diante dos discípulos, que não estão 
escritos neste livro. 31Mas estes foram 
escritos para que acrediteis que Jesus 
é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, 
crendo, tenhais a vida em seu nome. – 
Palavra da salvação.

Pistas para a reflexão:
l leitura: As primeiras comunidades 
cristãs nos deixaram a mais bela 
das heranças para toda e qualquer 
Comunidade Eclesial que queira viver 
e colocar em prática os ensinamentos 
do Mestre: A vida fraterna, a fração/
partilha do pão e o dom da oração. 
ll leitura: Faz parte da vida as provações 
e tantos momentos não tão bons assim. 
O importante é não se deixar abater e 
nem se entristecer. Deus é nossa alegria 
e nossa esperança. 
Evangelho: Para a presença do 
Resssucitado não há mais obstáculos. A 
paz é o sinal que ele está vivo, presente 
na comunidade. Recebendo o Espírito 
Santo, os discípulos são chamados a 
tomar consciência do pecado que há 
no mundo, o qual devem perdoar e 
fazer reinar o amor. A atitude de Tomé 

é atitude de quem não acredita no 
testemunho da comunidade e exige 
manifestação especial do Senhor, 
como que querendo ter o controle das 
manifestações do Senhor.

APROFUNDANDO A PALAVRA
“Felizes os que acreditam sem terem 
visto” (cf. Jo 20,29). No Evangelho 
de hoje, Jesus pronuncia esta bem-
aventurança: a bem-aventurança da 
fé. Somos convidados a crer no Senhor 
e colocar nele nossa esperança. Ele 
vem ao encontro da sua Igreja, tal 
como veio ao encontro dos apóstolos. 
Vem ao encontro do homem carregado 
de tristezas, medos e angústias. A 
quem anda triste e perdido, Jesus 
ressuscitado anuncia a paz e traz a 
alegria. Fortalecidos na fé que nos une, 
toda Igreja é convidada a proclamar a 
sua fé como Tomé: “Meu Senhor e meu 
Deus” (Jo 20,28) e fortalecê-la na vida 
de comunidade, onde os cristãos se 
unem e se sustentam. A Igreja é a nossa 
grande casa, a casa da misericórdia, 
a casa da evangelização, a casa dos 
cristãos. É a casa onde participamos 
da Ceia do Senhor e professamos: 
Meu Senhor e meu Deus, eu creio mas 
aumentai a minha fé! 

Oração Universal
1. Para que os fiéis da santa Igreja se 
reúnam em cada Pascoa semanal, 
para escutar a palavra, partir o pão e 
orar juntos. R.

R: Ouvi-nos, Senhor.

2. Para que todos os cristãos alcancem a 
graça de acreditam sem terem visto e se 
encontrem no seu íntimo com Jesus. R.

3. Para que o Senhor Jesus ressuscitado 
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de a paz e a alegria aos que andam 
tristes, aos pobres, aos infelizes e aos 
doentes. R.

4. Para que a nossa comunidade aqui 
presente, que recebeu o perdão dos 
seus pecados, adore o Pai, se entregue 
a Cristo e viva do Espírito. R.

ORAÇÃO DO DIZIMISTA
“Pai santo, contemplando Jesus 
Cristo, vosso filho bem amado que se 
entregou por nós na crus, e tocado 
pelo amor que o Espírito Santo 
derrama em nós, manifesto, com esta 
contribuição, minha pertença à Igreja, 
solidário com sua missão e com os 
mais necessitados. De todo coração, 
ó Pai, contribuo com o que posso: 
recebei, oh Senhor. Amém”.

Sobre as oferendas
Acolhei, ó Deus, as oferendas do 
vosso povo, para que, renovados 
pela profissão de fé e pelo batismo, 
consigamos a eterna felicidade. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Estende a tua 
mão, toca o lugar dos cravos, e não sejas 
incrédulo, mas fiel, aleluia! (Jo 20,27).

Depois da comunhão
Concedei, ó Deus onipotente, que 
conservemos em nossa vida o 
sacramento pascal que recebemos. 
Por Cristo, nosso Senhor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Maria é a grande e primeira missionária 
do Pai! Junto à pregação do evangelho 
em terras capixabas, um outro sinal 
– a devoção a Maria – tomou corpo 
e adentrou na vida e no coração do 
povo do Estado do Espírito Santo. 
Rezemos nesta eucaristia em unidade 
com a Arquidiocese de Vitória e por 
todas as comunidades eclesiais de 
base das dioceses de São Mateus, 
Colatina e Cachoeiro de Itapemirim 
que tem nossa Senhora da Penha como 
protetora e Padroeira. Rezemos hoje 
pelo aniversário de Ordenação do Pe. 
Sebastião Lopes da Silva - Pároco da 

Paróquia Nossa Senhora da Penha 
(BNH) Cachoeiro de Itapemirim – ES

Antífona da entrada: Grande sinal 
apareceu no céu: uma mulher que tem 
o sol por manto, a lua sob os pés e coroa 
de doze estrelas na cabeça (Ap 12,1).

Oração do dia
Deus eterno e todo-poderoso, que 
elevastes à glória do céu em corpo e 
alma a imaculada virgem Maria, mãe 
do vosso Filho, dai-nos viver atentos às 
coisas do alto, a fim de participarmos 
da sua glória. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.

DIA 20 – SEGUNDA-FEIRA
NOSSA SENHORA DA PENHA

PADROEIRA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Branco, Glória, Creio – ofício festivo)

RITOS INICIAIS
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Na força da Palavra de Deus, tenhamos 
sempre a graça de contemplar os sinais 
da presença de Deus no meio e na vida de 
seu povo e trabalhar incansavelmente 
na luta contra tudo e todos os sinais, que 
na vida do nosso povo não manifesta 
a glória e a presença de Deus. Como 
Maria, dóceis e obedientes à Palavra, 
tenhamos sempre pressa de anunciar 
Deus e proclamar suas maravilhas.

I LEITURA  
Ap 11,19a; 12,1.3-6.10

Leitura do Livro do Apocalipse de João
19Abriu-se o templo de Deus que está 
no céu e apareceu no templo a arca da 
aliança. 12,1Então apareceu no céu um 
grande sinal: uma mulher vestida de 
sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre 
a cabeça uma coroa de doze estrelas. 

3Então apareceu outro sinal no céu: 
um grande dragão, cor de fogo. Tinha 
sete cabeças e dez chifres e, sobre as 
cabeças, sete coroas. 4Com a cauda, 
varria a terça parte das estrelas do céu, 
atirando-as sobre a terra. O dragão 
parou diante da mulher que estava 
para dar à luz, pronto para devorar o 
seu filho, logo que nascesse. 5E ela deu 
à luz um filho homem, que veio para 
governar todas as nações com cetro de 
ferro. Mas o filho foi levado para junto 
de Deus e do seu trono. 6A mulher fugiu 
para o deserto, onde Deus lhe tinha 
preparado um lugar. 10Ouvi então 
uma voz forte no céu, proclamando: 
“Agora realizou-se a salvação, a força e 
a realeza do nosso Deus, e o poder do 
seu Cristo”. – Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL 
Sl 44(45),10bc.11.12ab.16

R. À vossa direita se encontra a rainha, 

/ com veste esplendente de ouro de Ofir.

1. As filhas de reis vêm ao vosso 
encontro, †/ e à vossa direita se 
encontra a rainha*/ com veste 
esplendente de ouro de Ofir. – R.

2. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto:*/ 
“Esquecei vosso povo e a casa paterna! 
/ Que o Rei se encante com vossa 
beleza! */ Prestai-lhe homenagem: é 
vosso Senhor! – R.

3. Entre cantos de festa e com grande 
alegria, */ ingressam, então, no palácio 
real”. – R.

II LEITURA - 1Cor 15,20-27
Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios 
Irmãos, 20Cristo ressuscitou dos mortos 
como primícias dos que morreram. 

21Com efeito, por um homem veio a 
morte e é também por um homem que 
vem a ressurreição dos mortos. 22Como 
em Adão todos morrem, assim também 
em Cristo todos reviverão. 23Porém, cada 
qual segundo uma ordem determinada: 
Em primeiro lugar, Cristo, como 
primícias; depois, os que pertencem 
a Cristo, por ocasião da sua vinda. 24A 
seguir, será o fim, quando ele entregar 
a realeza a Deus-Pai, depois de destruir 
todo principado e todo poder e força. 
25Pois é preciso que ele reine até que 
todos os seus inimigos estejam debaixo 
de seus pés. 26O último inimigo a ser 
destruído é a morte. 27Com efeito, “Deus 
pôs tudo debaixo de seus pés”. – Palavra 
do Senhor.

Aclamação ao Evangelho
R. Aleluia, aleluia, aleluia.

V. Maria é elevada ao céu, alegram-se 
os coros dos anjos. – R.

LITURGIA DA PALAVRA
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EVANGELHO - Lc 1,39-56
+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo Segundo Lucas 
Naqueles dias, 39Maria partiu para 
a região montanhosa, dirigindo-se, 
apressadamente, a uma cidade da 
Judéia. 40Entrou na casa de Zacarias e 
cumprimentou Isabel. 41Quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, a criança 
pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia 
do Espírito Santo. 42Com um grande 
grito, exclamou: “Bendita és tu entre 
as mulheres e bendito é o fruto do teu 
ventre! 43Como posso merecer que a mãe 
do meu Senhor me venha visitar? 44Logo 
que a tua saudação chegou aos meus 
ouvidos, a criança pulou de alegria no 
meu ventre. 45Bem-aventurada aquela 
que acreditou, porque será cumprido 
o que o Senhor lhe prometeu”. 46Então 
Maria disse: “A minha alma engrandece 
o Senhor, 47e o meu espírito se alegra em 
Deus, meu salvador, 48porque olhou para 
a humildade de sua serva. Doravante 
todas as gerações me chamarão bem-
aventurada, 49porque o todo-poderoso 
fez grandes coisas em meu favor. O seu 
nome é santo, 50e sua misericórdia se 
estende, de geração em geração, a todos 
os que o respeitam. 51Ele mostrou a força 
de seu braço: dispersou os soberbos 
de coração. 52Derrubou do trono os 
poderosos e elevou os humildes. 
53Encheu de bens os famintos, e despediu 
os ricos de mãos vazias. 54Socorreu 
Israel, seu servo, lembrando-se de sua 
misericórdia, 55conforme prometera aos 
nossos pais, em favor de Abraão e de 
sua descendência, para sempre”. 56Maria 
ficou três meses com Isabel; depois 
voltou para casa. – Palavra da salvação.

Oração Universal
1. Senhor, vós que destes Maria como sinal 
para a Igreja, fazei que, o povo capixaba 
seja fortalecido no compromisso com 

LITURGIA EUCARÍSTICA

seu Filho, nós vos pedimos.R.

R: Por intermédio de Maria, ouvi-
nos, Senhor.

2. Salvador nosso, que elevadores 
Nossa Senhora ao céu, motivado 
vossos fiéis a sempre aspirar aos bens 
do alto, nós vos pedimos.R.

3. Deus do universo, que coroastes 
Maria como rainha do céu e da 
terra, daí à humanidade a alegria 
de participar um dia com ela 
no glória, nós vós pedimos.R. 

4. Vós que fizestes da mãe de Jesus a 
nossa mãe, propícia, por sua intercessão, 
a esperança aos abandonados e a 
elevação dos humildes da terra, nós vos 
pedimos.R.

Sobre as oferendas
Suba até vós, ó Deus, o nosso sacrifício, 
e, pela intercessão da virgem Maria, 
elevada ao céu, acendei em nossos 
corações o desejo de chegar até vós. 
Por Cristo, nosso Senhor.

Prefácio (a glória de Maria): Na 
verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso, 
por Cristo, Senhor nosso. Hoje, a 
virgem Maria, mãe de Deus, foi elevada 
à glória do céu. Aurora e esplendor 
da Igreja triunfante, ela é consolo e 
esperança para o vosso povo ainda 
em caminho, pois preservastes da 
corrupção da morte aquela que gerou, 
de modo inefável, vosso próprio Filho 
feito homem, autor de toda a vida. 
Enquanto esperamos a glória eterna, 
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com os anjos e com os santos, vos 
aclamamos, jubilosos, cantando 
(dizendo) a uma só voz…

Antífona da comunhão: Todas 
as gerações me chamarão bem-
aventurada, porque o poderoso fez em 
mim grandes coisas (Lc 1,48s). 

Depois da comunhão
Ó Deus, que nos alimentastes com o 
sacramento da salvação, concedei-
nos, pela intercessão da virgem Maria 
elevada ao céu, chegar à glória da 
ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor.

RITOS INICIAIS

DIA 21 – TERÇA-FEIRA
II SEMANA DA PÁSCOA

(Branco – ofício do dia)

O amor fraterno e os gestos concretos de 
solidariedade humana, foram, desde o 
início, a marca das comunidades cristãs 
nascidas do Espírito. Neste tempo 
pascal em que celebramos a vitória de 
Cristo sobre a morte, peçamos nesta 
eucaristia que sejamos sempre sensíveis 
às necessidades dos nossos irmãos e 
irmãs e que, cada comunidade cristã, 
trabalhe para que o projeto de Jesus 
se torne realidade no mundo. Rezemos 
hoje pelo aniversário de ordenação Pe. 
Wosley Guimarães Pansini – Vigário da 
Paróquia Nossa Senhora da Penha/
Alegre – ES e Pároco da Paróquia Nossa 
Senhora de Lourdes- Celina/Distrito de 
Alegre- ES 

Antífona da entrada: Alegremo-nos, 
exultemos e demos glória a Deus, 
porque o Senhor todo-poderoso tomou 
posse do seu reino, aleluia! (Ap 19,7.6).

Oração do dia
Fazei-nos, ó Deus todo-poderoso, 
proclamar o poder do Cristo ressuscitado, 
e, tendo recebido as primícias dos 

seus dons, consigamos possuí-los em 
plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.

LITURGIA DA PALAVRA

A unidade e o amor solidário são frutos 
do Espírito e confirmados pela palavra 
de Deus proclamada nesta liturgia. A 
exemplo de Jesus, tenhamos uma vida 
comprometida com a causa do Reino.

I LEITURA - At 4,32-37
Leitura dos Atos dos Apóstolos
32A multidão dos fiéis era um só coração 
e uma só alma. Ninguém considerava 
como próprias as coisas que possuía, 
mas tudo entre eles era posto em 
comum. 33Com grandes sinais de poder, 
os apóstolos davam testemunho da 
ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis 
eram estimados por todos. 34Entre eles 
ninguém passava necessidade, pois 
aqueles que possuíam terras ou casas, 
vendiam-nas, levavam o dinheiro, 35e 
o colocavam aos pés dos apóstolos. 
Depois, era distribuído conforme 
a necessidade de cada um. 36José, 
chamado pelos apóstolos de Barnabé, 
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que significa filho da consolação, 
levita e natural de Chipre, 37possuía 
um campo. Vendeu e foi depositar 
o dinheiro aos pés dos apóstolos. – 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL  
Sl 92(93), 1ab.1c-2.5 

R. Reina o Senhor, revestiu-se de 
esplendor.
Ou: Aleluia, aleluia, aleluia

1. 1aDeus é rei e se vestiu de majestade, * / 
1brevestiu-se de poder e de esplendor! – R.

2. 1cVós firmastes o universo inabalável, 
† / 2vós firmastes vosso trono desde 
a origem, * / desde sempre, ó Senhor, 
vós existis! – R.

3. 5Verdadeiros são os vossos 
testemunhos, † / refulge a santidade 
em vossa casa, * / pelos séculos dos 
séculos, Senhor! – R.

Aclamação ao Evangelho
R. Aleluia, aleluia, aleluia.
V. O Filho do homem há de ser 
levantado, / para que, quem nele crer, 
possua a vida eterna. (Jo 3,14b.15) – R.

EVANGELHO - Jo 3,7b-15
+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João
Naquele tempo, disse Jesus a 
Nicodemos: 7b“Vós deveis nascer do 
alto. 8O vento sopra onde quer e tu 
podes ouvir o seu ruído, mas não 
sabes de onde vem, nem para onde 
vai. Assim acontece a todo aquele 
que nasceu do Espírito”. 9Nicodemos 
perguntou: “Como é que isso pode 
acontecer?” 10Respondeu-lhe Jesus: 
“Tu és mestre em Israel, mas não 

sabes estas coisas? 11Em verdade, em 
verdade te digo, nós falamos daquilo 
que sabemos e damos testemunho 
daquilo que temos visto, mas vós não 
aceitais o nosso testemunho. 12Se não 
acreditais, quando vos falo das coisas 
da terra, como acreditareis se vos falar 
das coisas do céu? 13E ninguém subiu 
ao céu, a não ser aquele que desceu do 
céu, o Filho do homem. 14Do mesmo 
modo como Moisés levantou a serpente 
no deserto, assim é necessário que o 
Filho do homem seja levantado, 15para 
que todos os que nele crerem tenham 
a vida eterna”. – Palavra da salvação.

Oração Universal
1. Pelos catecúmenos a quem o 
Batismo da a vida nova, pelos fiéis que 
dão testemunho da Ressurreição do 
Senhor e pelas paróquias que repartem 
com outras o que tem. R.

R: Jesus Ressuscitado, ouvi-nos.

2. Pelos que acreditam nas coisas do 
Céu que Jesus revela, pelos que não 
se escandalizam com a Cruz onde Ele 
morreu e pelos que, abraçados a ela, 
hão de chegar a vida eterna. R.

3. Pelos lares de idosos, onde vivem os 
mais pobres, pelos que os apoiam com 
os seus bens e pelos que aí trabalham 
com dedicação e alegria. R.

4. Pelos que pensam nos mais frágeis 
de nossa comunidade, pelos que 
procuram dar remédios as injúrias e 
pelos que fazem o bem que podem, 
sem ruído. R.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas
Concedei, ó Deus, que sempre nos 
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alegremos por estes mistérios pascais, 
para que nos renovem constantemente 
e sejam fonte de eterna alegria. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Era preciso 
que o Cristo padecesse e ressurgisse 
dos mortos, para entrar na sua glória, 
aleluia! (Lc 24,46.26).

Depois da comunhão
Ouvi, ó Deus, as nossas preces, para 
que o intercâmbio de dons entre o céu 
e a terra, trazendo-nos a redenção, seja 
um auxílio para a vida presente e nos 
conquiste a alegria eterna. Por Cristo, 
nosso Senhor.

RITOS INICIAIS

DIA 22 – QUARTA-FEIRA
II SEMANA DA PÁSCOA

(Branco – ofício do dia)

Tempo pascal é tempo de graça, 
de júbilo e de exultação! Jesus é a 
Revelação do amor absoluto de Deus 
pela humanidade. Temos o dever e 
a missão de anunciar à todos Cristo 
ressuscitado, nossa fé, nossa esperança. 

Antífona da entrada: Senhor, eu vos 
louvarei entre os povos, anunciarei 
vosso nome aos meus irmãos, aleluia! 
(Sl 17,50; 21,23).

Oração do dia
Imploramos, ó Deus, a vossa clemência, 
ao recordar cada ano o mistério pascal 
que renova a dignidade humana, e 
nos traz a esperança da ressurreição: 
concedei-nos acolher sempre com 
amor o que celebramos com fé. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.

LITURGIA DA PALAVRA

mas confiar naquele que foi enviado 
para iluminar e salvar a humanidade.

I LEITURA - At 5,17-26
Leitura dos Atos dos Apóstolos 
Naqueles dias, 17levantaram-se o sumo 
sacerdote e todos os do seu partido 
– isto é, o partido dos saduceus – 
cheios de raiva  18e mandaram prender 
os apóstolos e lançá-los na cadeia 
pública. 19Porém, durante a noite, o 
anjo do Senhor abriu as portas da 
prisão e os fez sair, dizendo: 20“Ide 
falar ao povo, no templo, sobre tudo 
o que se refere a este modo de viver”. 
21Eles obedeceram e, ao amanhecer, 
entraram no templo e começaram a 
ensinar. O sumo sacerdote chegou 
com os seus partidários e convocou o 
sinédrio e o conselho formado pelas 
pessoas importantes do povo de Israel. 
Então mandaram buscar os apóstolos 
à prisão. 22Mas, ao chegarem à prisão, 
os servos não os encontraram e 
voltaram dizendo: 23“Encontramos a 
prisão fechada, com toda segurança, 
e os guardas estavam a postos na 
frente da porta. Mas, quando abrimos 
a porta, não encontramos ninguém 

Cumpre aos anunciadores do evangelho 
não temer os obstáculos da missão, 
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lá dentro”. 24Ao ouvirem essa notícia, o 
chefe da guarda do templo e os sumos 
sacerdotes não sabiam o que pensar 
e perguntavam-se o que poderia ter 
acontecido. 25Chegou alguém que lhes 
disse: “Os homens que vós colocastes 
na prisão estão no templo ensinando 
o povo!” 26Então o chefe da guarda do 
templo saiu com os guardas e trouxe os 
apóstolos, mas sem violência, porque 
eles tinham medo que o povo os atacasse 
com pedras. – Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL 
Sl 33 (34),2-3.4-5.6-7.8-9 

R. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido.
Ou: Aleluia, aleluia, aleluia
1. Bendirei o Senhor Deus em todo o 
tempo,*/ seu louvor estará sempre em 
minha boca./ Minha alma se gloria no 
Senhor; */ que ouçam os humildes e se 
alegrem! – R.

2. Comigo engrandecei ao Senhor 
Deus, */ exaltemos todos juntos o seu 
nome! / Todas as vezes que o busquei, 
ele me ouviu, */ e de todos os temores 
me livrou. – R.

3. Contemplai a sua face e alegrai-
vos, */ e vosso rosto não se cubra de 
vergonha! / Este infeliz gritou a Deus, 
e foi ouvido, */ e o Senhor o libertou de 
toda angústia. – R.

4. O anjo do Senhor vem acampar */ 
ao redor dos que o temem, e os salva. 
/ Provai e vede quão suave é o Senhor! 
*/  Feliz o homem que tem nele o seu 
refúgio! – R.

Aclamação ao Evangelho
R. Aleluia, aleluia, aleluia.
V. Deus o mundo tanto amou, que lhe 
deu seu próprio Filho, / para que todo 
o que nele crer, encontre vida eterna. 

(Jo 3,16) – R.

EVANGELHO - Jo 3,16-21
+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João
 16Deus amou tanto o mundo, que deu 
o seu Filho unigênito, para que não 
morra todo o que nele crer, mas tenha a 
vida eterna. 17De fato, Deus não enviou 
o seu Filho ao mundo para condenar 
o mundo, mas para que o mundo seja 
salvo por ele. 18Quem nele crê, não 
é condenado, mas quem não crê, já 
está condenado, porque não acreditou 
no nome do Filho unigênito. 19Ora, o 
julgamento é este: a luz veio ao mundo, 
mas os homens preferiram as trevas 
à luz, porque suas ações eram más. 

20Quem pratica o mal odeia a luz e não 
se aproxima da luz, para que suas ações 
não sejam denunciadas. 21Mas quem 
age conforme a verdade aproxima-
se da luz, para que se manifeste que 
suas ações são realizadas em Deus. – 
Palavra da salvação. 

Oração Universal
1. Pelos ministros da Igreja que são 
presos, pelos cristãos desaparecidos 
das famílias e pelos que não podem 
exprimir a sua fé. R.

R: Ouvi-nos, Senhor.
2. Pelos catequistas que amam Jesus 
e O anunciam, pelos que ensinam as 
crianças a conhece-lO e pelos adultos 
que n’Ele creem e O adoram. R.

3. Pelas vítimas da opressão e da 
injustiça, pelos que em tudo são fiéis a 
sua consciência e pelos que não cedem 
as ameaças dos tiranos. R.

4. Pelos fiéis que frequentam esta 
Igreja, pelos que creem em Jesus, o 
Dom do Pai e pelos que O seguem 
como a luz do mundo. R.
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Antífona da comunhão: Diz o Senhor: 
Fui eu que vos escolhi do mundo e 
enviei, para produzirdes fruto, e o vosso 
fruto permaneça, aleluia! (Jo 15,16.19).

Depois da comunhão
Ó Deus de bondade, permanecei 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. 

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas
Ó Deus, que, pelo sublime diálogo 
deste sacrifício, nos fazeis participar 
de vossa única e suprema divindade, 
concedei que, conhecendo vossa 
verdade, lhe sejamos fiéis por toda a 
vida. Por Cristo, nosso Senhor. 

RITOS INICIAIS

DIA 23 – QUINTA-FEIRA
II SEMANA DA PÁSCOA

(Branco – ofício do dia)

Neste tempo pascal, somos chamados a 
reavivar o amor de Deus para conosco. 
Quando fazemos e vivemos essa 
experiência do amor amor de Deus, 
nos tornamos capazes de resistir a 
qualquer coisa que queira nos desviar 
dos camimhos do Senhor. Na força da 
palavra de Deus, cada uma e cada um 
se mantenha firme no Senhor. Rezemos 
hoje pelos aniversários de Ordenações 
de Pe. Thiago da Silva Vargas - 
Reitor do Seminário Maior São João 
Maria Vianney / Cariacica – ES e pelo 
aniversário de Ordenação Diaconal de 
Diác. Darcy Romualdo Araújo- Paróquia 
Divino Espírito Santo / Muniz Freire - ES

Antífona da entrada: Ó Deus, quando 
saístes à frente do vosso povo, abrindo-
lhe o caminho e habitando entre eles, a 
terra estremeceu, fundiram-se os céus, 
aleluia! (Sl 67,8s.20).

Oração do dia
Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar 
em toda a nossa vida as graças do 
mistério pascal, que instituístes na 
vossa misericórdia. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.

LITURGIA DA PALAVRA

Sempre será preciso obedecer mais a 
Deus que aos homens! E, a caridade, 
será sempre a maior de todas as leis. 
Na escuta profunda da palavra de 
Deus, nos deixemos guiar pelo Espírito e 
desejemos sempre as coisas do alto.

I LEITURA - At 5,27-33
Leitura dos Atos dos Apóstolos
Naqueles dias, os guardas 27levaram 
os apóstolos e os apresentaram ao 
sinédrio. O sumo sacerdote começou 
a interrogá-los, 28dizendo: “Nós 
tínhamos proibido expressamente que 
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Aclamação ao Evangelho 
R. Aleluia, aleluia, aleluia.

V. Acreditaste, Tomé, porque me viste. 
/ Felizes os que crêem sem terem visto. 
(Jo 20,29) – R.

EVANGELHO - Jo 3,31-36
+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João
31“Aquele que vem do alto está acima 
de todos. O que é da terra, pertence 
à terra e fala das coisas da terra. 
Aquele que vem do céu está acima 
de todos. 32Dá testemunho daquilo 
que viu e ouviu, mas ninguém aceita 
o seu testemunho. 33Quem aceita o 
seu testemunho atesta que Deus é 
verdadeiro. 34De fato, aquele que Deus 
enviou fala as palavras de Deus, porque 
Deus lhe dá o espírito sem medida. 35O 
Pai ama o Filho e entregou tudo em sua 
mão. 36Aquele que acredita no Filho 
possui a vida eterna. Aquele, porém, 
que rejeita o Filho não verá a vida, pois 
a ira de Deus permanece sobre ele”. – 
Palavra da salvação.

Oração Universal
1. Para que os Cristãos desta Diocese, 
acreditem que Jesus, vindo do Céu, 
está acima de todos e governa o 
mundo. R.

R: Escutai-nos, Senhor Jesus.

2. Para que os jovens, tentados 
pela indiferença, não se contentem 
com o que a vida lhe oferece, mas 
que procurem outros valores que 
permaneçam. R.

3. Para que Aquele a quem o Pai 

vós ensinásseis em nome de Jesus. 
Apesar disso, enchestes a cidade de 
Jerusalém com a vossa doutrina. E 
ainda nos quereis tornar responsáveis 
pela morte desse homem!” 29Então 
Pedro e os outros apóstolos 
responderam: “É preciso obedecer a 
Deus, antes que aos homens. 30O Deus 
de nossos pais ressuscitou Jesus, a 
quem vós matastes, pregando-o numa 
cruz. 31Deus, por seu poder, o exaltou, 
tornando-o guia supremo e salvador, 
para dar ao povo de Israel a conversão 
e o perdão dos seus pecados. 32E disso 
somos testemunhas, nós e o Espírito 
Santo, que Deus concedeu àqueles que 
lhe obedecem”.  33Quando ouviram isto, 
ficaram furiosos e queriam matá-los. – 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL  
Sl 33(34), 2.9.17-18.19-20 

R. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido.
Ou: Aleluia, aleluia, aleluia.

1. 2Bendirei o Senhor Deus em todo o 
tempo, * / seu louvor estará sempre 
em minha boca. / 9Provai e vede quão 
suave é o Senhor! * / Feliz o homem 
que tem nele o seu refúgio! – R.

2. 17Mas ele volta a sua face contra 
os maus, * / para da terra apagar sua 
lembrança. / 18Clamam os justos, e o 
Senhor bondoso escuta * / e de todas 
as angústias os liberta. – R.

3. 19Do coração atribulado ele está 
perto * / e conforta os de espírito 
abatido. / 20Muitos males se abatem 
sobre os justos, * / mas o Senhor de 
todos eles os liberta. – R.



106
DIA 23

ressuscitou de alegria aos que vivem 
sem esperança e a vida eterna aos que 
n’Ele acreditam. R.

queridos do devocionário popular.

Antífona da entrada: A luz eterna 
brilhará os vossos santos, Senhor, e 
eles viverão eternamente, aleluia! 
(Esd 2,35).

Oração do dia
Ó Deus, celebrando o vosso poder, 
nós vos pedimos que são Jorge 
seja tão pronto em socorrer-nos 
com o foi em imitar a paixão do 
Senhor. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.

Sobre as oferendas
Aceitai, ó Deus, os dons para o 
sacrifício na festa do mártir são 
Jorge, para que obtenhamos o 
perdão e permaneçamos em ação 
de graças. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Se o grão de 
trigo não cai na terra e não morre, fica 
sozinho: mas, se morrer, produzirá 
frutos, aleluia! (Jo 12, 24-25)

Depois da comunhão
Recebemos, ó Deus, os dons 
celestes, alegrando-nos pela festa 
de hoje. Assim como anunciamos 
nesta eucaristia a morte do 
vosso Filho, possamos participar, 
com os santos mártires, de sua 
ressurreição e glória. Por Cristo, 
nosso Senhor.

SANTO ADALBERTO, BISPO 
E MÁRTIR

(Vermelho – Ofício da memória)

Nasceu na Boêmia, cerca de 956. Fez 
seus estudos em Megdeburgo, onde, 

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas
Subam até vós, ó Deus, as nossas 
preces com estas oferendas para o 
sacrifício, a fim de que, purificados por 
vossa bondade, correspondamos cada 
vez melhor aos sacramentos do vosso 
amor. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Eis que estou 
convosco todos os dias, até o fim dos 
tempos, aleluia! (Mt 28,20).

Depois da comunhão
Deus eterno e todo-poderoso, que, pela 
ressurreição de Cristo, nos renovais 
para a vida eterna, fazei frutificar em 
nós o sacramento pascal, e infundi 
em nossos corações a fortaleza desse 
alimento salutar. Por Cristo, nosso 
Senhor.

MEMÓRIAS FACULTATIVAS
SÃO JORGE, MÁRTIR

(Vermelho – ofício da memória)

A devoção a são Jorge é conhecida 
desde o século Iv, seu sepulcro 
fica próximo a Tel-Aviv em Lídia. E 
reconhecido como mártir cristão 
e sua memória é lembrada por ter 
uma fé corajosa e inabalável. A 
devoção popular fala de são Jorge 
que vence o demônio em forma 
de dragão. É um dos santos mais 
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na Confirmação recebeu o nome de 
Adalberto. Tendo retornado à Pátria, 
foi ordenado presbítero, e no ano de 
983 foi nomeado segundo Bispo da 
sede de Praga. Considerando-se 
pequeno e incapaz para governar a 
Diocese. Dirigiu-se a Roma onde se 
tornou monge, e, posteriormente, à 
Prússia. Foi coroado pelo martírio 
no dia 23 de abril de 997.

Antífona da entrada: A luz eterna 
brilhará os vossos santos, Senhor, e 
eles viverão eternamente, aleluia! 
(4Esd 2,35).

Oração do dia
Ó Deus, que coroastes o bispo 
santo Adalberto, abrasado de 
zelo apostólico, com a glória do 
martírio, concedei que, por sua 
intercessão, não falte aos pastores 
a obediência do rebanho nem ao 
rebanho o zelo dos pastores. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 

Filho, na unidade do Espírito Santo.

Sobre as oferendas
Aceitai, ó Deus, os dons para o 
sacrifício na festa do mártir são 
Jorge, para que obtenhamos o 
perdão e permaneçamos em ação 
de graças. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Se o 
grão de trigo não cai na terra e 
não morre, fica sozinho: mas, se 
morrer, produzirá frutos, aleluia! 
(Jo 12, 24-25)

Depois da comunhão
Recebemos, ó Deus, os dons 
celestes, alegrando-nos pela festa 
de hoje. Assim como anunciamos 
nesta eucaristia a morte do 
vosso Filho, possamos participar, 
com os santos mártires, de sua 
ressurreição e glória. Por Cristo, 
nosso Senhor.

RITOS INICIAIS

DIA 24 – SEXTA-FEIRA 
II SEMANA DA PÁSCOA

(Branco – ofício do dia)

A glória do Ressuscitado deve 
replandecer em todos os filhos e filhas 
de Deus e, seguindo o preceito de Jesus, 
alimentar os pobres e famintos e ajudar 
quem necessita, é reconhecer o direito 
dos pobres de nutrir-se do pão que 

sustenta a vida. É comprometer-se com 
as exigências do amor e trabalhar para 
que a proposta de Jesus chegue aos 
pobres. 

Antífona da entrada: Vós nos 
resgatastes, Senhor, pelo vosso 
sangue, de todas as raças, línguas, 
povos e nações e fizestes de nós um 
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LITURGIA DA PALAVRA

reino e sacerdotes para o nosso Deus, 
aleluia! (Ap 5,9s).

Oração do dia
Concedei, ó Deus, aos vossos servos 
e servas a graça da ressurreição, pois 
quisestes que o vosso Filho sofresse 
por nós o sacrifício da cruz para nos 
libertar do poder do inimigo. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.

se dispersaram. 38Quanto ao que 
está acontecendo agora, dou-vos um 
conselho: não vos preocupeis com 
esses homens e deixai-os ir embora. 
Porque, se este projeto ou esta 
atividade é de origem humana será 
destruído. 39Mas, se vem de Deus, vós 
não conseguireis eliminá-los. Cuidado 
para não vos pordes em luta contra 
Deus!” E os membros do Sinédrio 
aceitaram o parecer de Gamaliel. 
40Chamaram então os apóstolos, 
mandaram açoitá-los, proibiram que 
eles falassem em nome de Jesus, e 
depois os soltaram. 41Os apóstolos 
saíram do conselho, muito contentes, 
por terem sido considerados dignos de 
injúrias, por causa do nome de Jesus. 
42E cada dia, no templo e pelas casas, 
não cessavam de ensinar e anunciar o 
evangelho de Jesus Cristo. – Palavra 
do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL  
Sl 26 (27),1.4.13-14 

R. Ao Senhor eu peço apenas uma 
coisa:/ habitar no santuário do Senhor.
Ou: Aleluia, aleluia, aleluia

1. O Senhor é minha luz e salvação; * / 
de quem eu terei medo? / O Senhor é 
a proteção da minha vida; * / perante 
quem eu tremerei? – R.

2. Ao Senhor eu peço apenas uma 
coisa, * / e é só isto que eu desejo: 
/ habitar no santuário do Senhor* / 
por toda a minha vida; / saborear a 
suavidade do Senhor e contemplá-lo 
no seu templo. – R.

3. Sei que a bondade do Senhor eu hei 
de ver* / na terra dos viventes. / Espera 

Nenhuma pessoa deveria passar fome! 
Infelizmente o pão nosso de cada dia 
é uma realidade muito distante da 
mesa de milhões de famílias. Na força 
da palavra de Deus, comunidades e 
pessoas possam se empenhar na busca 
de políticias publicas e ações em favor 
da vida.

I LEITURA - At 5,34-42
Leitura dos Atos dos Apóstolos 

Naqueles dias, 34um fariseu, chamado 
Gamaliel, levantou-se no sinédrio. Era 
mestre da lei e todo o povo o estimava. 
Gamaliel mandou que os acusados 
saíssem por um instante. 35Depois 
disse: “Homens de Israel, vede bem 
o que estais para fazer contra esses 
homens. 36Algum tempo atrás apareceu 
Teudas, que se fazia passar por uma 
pessoa importante, e a ele se juntaram 
cerca de quatrocentos homens. Depois 
ele foi morto e todos os que o seguiam 
debandaram, e nada restou. 37Depois 
dele, no tempo do recenseamento, 
apareceu Judas, o galileu, que arrastou 
o povo atrás de si. Contudo, também 
ele morreu e todos os seus seguidores 
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no Senhor e tem coragem, * / espera no 
Senhor! – R.

Aclamação ao Evangelho
R. Aleluia, aleluia, aleluia.

V. O homem não vive somente de pão,/ 
mas de toda palavra da boca de Deus. 
(Mt 4,4) – R.

EVANGELHO - Jo 6,1-15
+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Naquele tempo, 1Jesus foi para o outro 
lado do mar da Galiléia, também 
chamado de Tiberíades. 2Uma grande 
multidão o seguia, porque via os sinais 
que ele operava a favor dos doentes. 
3Jesus subiu ao monte e sentou-se 
aí, com os seus discípulos. 4Estava 
próxima a páscoa, a festa dos judeus. 
5Levantando os olhos, e vendo que 
uma grande multidão estava vindo 
ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: 
“Onde vamos comprar pão para que 
eles possam comer?” 6Disse isso para 
pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia 
muito bem o que ia fazer. 7Filipe 
respondeu: “Nem duzentas moedas de 
prata bastariam para dar um pedaço 
de pão a cada um”. 8Um dos discípulos, 
André, o irmão de Simão Pedro, disse: 
9“Está aqui um menino com cinco 
pães de cevada e dois peixes. Mas o 
que é isso para tanta gente?” 10Jesus 
disse: “Fazei sentar as pessoas”. 
Havia muita relva naquele lugar, e 
lá se sentaram, aproximadamente, 
cinco mil homens. 11Jesus tomou os 
pães, deu graças e distribuiu-os aos 
que estavam sentados, tanto quanto 
queriam. E fez o mesmo com os peixes. 
12Quando todos ficaram satisfeitos, 

Jesus disse aos discípulos: “Recolhei 
os pedaços que sobraram, para que 
nada se perca!” 13Recolheram os 
pedaços e encheram doze cestos com 
as sobras dos cinco pães, deixadas 
pelos que haviam comido. 14Vendo 
o sinal que Jesus tinha realizado, 
aqueles homens exclamavam: “Este 
é verdadeiramente o profeta, aquele 
que deve vir ao mundo”. 15Mas, quando 
notou que estavam querendo levá-lo 
para proclamá-lo rei, Jesus retirou-
se de novo, sozinho, para o monte. – 
Palavra da salvação.

Oração Universal
1. Para que a Igreja, fundada sobre a 
fé dos Apóstolos, não tenha medo de 
sofrer pelo Nome de Jesus, pois nada 
lhe acontecera de mal. R.

R: Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo.

2. Para que os homens tenham fome 
do Pão vivo, que Jesus prefigurava em 
seus sinais, e O descubram como o Pão 
da nova Pascoa. R.

3. Para que as famílias que não tem 
o que comer, possam contar com o 
auxílio da Igreja e dos cristãos, como 
as multidões contavam com Jesus. R.

4. Para que as nossas celebrações 
da Eucaristia nos renovem a vida, o 
coração e espírito, como ultima Ceia 
fez aos onze Apóstolos. R.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas
Acolhei, ó Deus, com bondade, as 
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oferendas da vossa família, e concedei-
nos, com o auxílio da vossa proteção, sem 
perder o que nos destes, alcançarmos os 
bens eternos. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da comunhão: O Cristo 
Senhor foi entregue por nossos 
pecados, e ressuscitou para nossa 
justificação, aleluia! (Rm 4,25).

Depois da comunhão
Guardai, ó Deus, no vosso constante 
amor, aqueles que salvastes, para que, 
redimidos pela paixão do vosso Filho, 
nos alegremos por sua ressurreição. 
Por Cristo, nosso Senhor.

MEMÓRIA FACULTATIVA
SÃO FIDELIS DE SIGMARINGA
(cor vermelha – ofício da memória)

Fidélis, religioso capuchino de 
profunda vida contemplativa, foi 
apóstolo da evangelização e da 
catequese na Suíça, onde foi morto 
por causa da fé pelos zwnglianos 
grisões no ano de 1622.

Antífona da entrada: Repousa 
sobre mim o espírito do Senhor; 
ele me ungiu para levar a boa-nova 
aos pobres e curar os corações 

contritos (Lc,18).

Oração do dia
Ó Deus, que destes a palma do 
martírio a são Fidélis quando, 
abrasado de amor, propragava a 
fé verdadeira, concedei, por sua 
intercessão, que enraizados na 
caridade, confiemos também na 
força da ressurreição do Cristo. Que 
convosco vive e reina, na unidade 
do Espírito Santo.

Sobre as oferendas
Deus de majestade, ó Pai, à vossa 
mesa, fazei que, seguindo o 
exemplo de são Fidelis, celebremos 
com amor o vosso culto e sirvamos 
a todos com incansável caridade. 
Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Eis que 
estou convosco todos os dias até 
o fim dos tempos, diz o Senhor (Mt 
28,20).

Depois da comunhão
Alimentados, ó Pai, à vossa mesa, 
fazei que prepare as alegrias 
eternas, merecidas por são Fidelis, 
como fiel dispensador dos dons 
vossos mistérios. Por Cristo, nosso 
Senhor.

RITOS INICIAIS

DIA 25 – SÁBADO
SÃO MARCOS EVANGELISTA

(Vermelho, Glória, Pref. dos Apóstolos II – ofício festivo)

Marcos ou João Marcos vivia em 

Jerusalém e era um discípulo fiel de 
Pedro (1Pd 5,13). É de sua autoria o 
segundo evangelho, que é fruto  do 
apanhado da pregação dos apóstolos 



111
DIA 25

e dos fatos de Jesus. O momento 
culminante do evangelho de Marcos é 
a profissão de fé do centurião ao pé da 
cruz: “de fato este era mesmo o filho de 
Deus”. O evangelho de Marcos tem como 
objetivo principal mostrar que Jesus 
é o Filho de Deus. São Marcos inicia e 
termina o evangelho com essa profissão 
de fé.

Antífona da entrada: Ide por todo o 
mundo e anunciai o evangelho a todas 
as criaturas (Mc 16,15).

Oração do dia
Ó Deus, que concedestes a são Marcos, 
vosso evangelista, a glória de proclamar 
a boa nova, dai-nos assimilar de tal 
modo seus ensinamentos, que sigamos 
fielmente os caminhos de Cristo. Que 
convosco vive e reina, na unidade do 
Espírito Santo.

exalte. 7Lançai sobre ele toda a vossa 
preocupação, pois é ele quem cuida de 
vós. 8Sede sóbrios e vigilantes. O vosso 
adversário, o diabo, rodeia como um 
leão a rugir, procurando quem devorar. 
9Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que 
iguais sofrimentos atingem também 
os vossos irmãos pelo mundo afora. 
10Depois de terdes sofrido um pouco, 
o Deus de toda graça, que vos chamou 
para a sua glória eterna, em Cristo, 
vos restabelecerá e vos tornará firmes, 
fortes e seguros. 11A ele pertence o 
poder, pelos séculos dos séculos. 
Amém. 12Por meio de Silvano, que 
considero um irmão fiel junto de 
vós, envio-vos esta breve carta, para 
vos exortar e para atestar que esta 
é a verdadeira graça de Deus, na 
qual estais firmes. 13A Igreja que está 
em Babilônia, eleita como vós, vos 
saúda, como também, Marcos, o meu 
filho.14Saudai-vos uns aos outros com 
o abraço do amor fraterno. A paz esteja 
com todos vós que estais em Cristo. – 
Palavra do Senhor

SALMO RESPONSORIAL 
Sl (89/88), 2-3,6-7,16-17 

R. Ó Senhor, eu cantarei, eternamente, 
o vosso amor.

1. Ó Senhor, eu cantarei eternamente 
o vosso amor,*/ de geração em geração 
eu cantarei vossa verdade! / Porque 
disseste: “O amor é garantido para 
sempre!” */ E a vossa lealdade é tão 
firme como os céus. – R.

2. Anuncia o firmamento a vossas 
grandes maravilhas,*/ e o vosso amor 
fiel, a assembleia dos eleitos, / pois, 
quem pode, lá nas nuvens ao Senhor 

LITURGIA DA PALAVRA

Humildade, sobriedade, vigilância e 
fé são virtudes requeridas daqueles 
que querem viver conforme os 
ensinamentos do evangelho. Com elas, 
a missão evangelizadora confiada 
a cada um poderá ter os resultados 
esperados.

I LEITURA - 1Pd 5b,1-14
Leitura da Primeira Epístola de Pedro

Caríssimos, 5brevesti-vos todos de 
humildade no relacionamento mútuo, 
porque Deus resiste aos soberbos, 
mas dá a sua graça aos humildes. 
6Rebaixai-vos, pois, humildemente, 
sob a poderosa mão de Deus, para 
que, na hora oportuna, ele vos 
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se comparar */ e quem pode, entre os 
anjos, ser a ele semelhante? – R. 

3. Quão feliz é aquele povo que 
conhece a alegria; */ seguirá pelo 
caminho, sempre à luz de vossa face! 
/ Exultará de alegria em vosso nome 
dia a dia, */ e com grande entusiasmo 
exaltará vossa justiça. – R.

Aclamação ao Evangelho
R. Aleluia, aleluia, aleluia.

V. É Cristo que anunciamos, / o 
crucificado, / poder e sabedoria de 
Deus. (1 Cor 23a. 24b) – R.

EVANGELHO - Mc 16,15-20
+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo, Jesus se manifestou 
aos onze discípulos, 15e disse-lhes: 
“Ide pelo mundo inteiro e anunciai o 
evangelho a toda criatura! Quem crer 
e for batizado será salvo. 16Quem não 
crer será condenado. 17Os sinais que 
acompanharão aqueles que crêem 
serão estes: expulsarão demônios 
em meu nome, falarão línguas; 18se 
pegarem em serpentes ou beberem 
algum veneno mortal não lhes fará 
mal algum; quando impuserem as 
mãos sobre os doentes, eles ficarão 
curados”. 19Depois de falar aos 
discípulos, o Senhor Jesus foi levado 
ao céu, e sentou-se à direita de Deus. 
20Os discípulos então saíram por 
toda a parte. O Senhor os ajudava e 
confirmava sua palavra por meio dos 
sinais que a acompanhavam. – Palavra 
da salvação.

Oração Universal
1. Pelo Papa, pelo Bispo, presbíteros e 
diáconos, para que, cheios do Espírito 
Santo, transmitam fielmente a palavra 
de Cristo. R.

R: Ouvi-nos, Senhor.

2. Pelos nossos governantes, para 
que trabalham com coragem e sem 
desanimo pela paz e bem estar dos 
cidadãos. R.

3. Pelos membros desta comunidade, 
para que saibam cantar, todos os dias, 
a bondade e a fidelidade do Senhor. R.

4. Pelos nossos irmãos que já partiram 
deste mundo, para que o Deus de toda 
a graça lhe de a eterna glória em Cristo 
Salvador. R.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas
Nós vos oferecemos, ó Deus, este 
sacrifício de louvor ao celebrarmos 
a glória de são Marcos, pedindo que 
sempre floresça em vossa Igreja a 
pregação do evangelho. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Eis que estou 
convosco todos os dias, até o fim dos 
tempos, diz o Senhor (Mt 28,20).

Depois da comunhão
Ó Deus todo-poderoso, o vosso dom 
que recebemos no altar nos santifique 
e nos faça crer mais firmemente no 
evangelho anunciado por são Marcos. 
Por Cristo, nosso Senhor.
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Memória Facultativa
NOSSA SENHORA AOS 

SÁBADOS
(Branco, Pref. de Nossa Senhora I 

ou II – ofício da memória)

Antífona da Entrada: Salve, ó 
Santa Mãe de Deus, vós destes à luz 
o Rei, que governa o céu e a terra 
pelos séculos eternos. (Sedúlio).

Oração do Dia
Senhor nosso Deus, concedei-nos 
sempre saúde de alma e corpo, 
e fazei que, pela intercessão da 
Virgem Maria, libertos das tristezas 
presentes, gozemos as alegrias 
eternas. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.

Sobre as Oferendas
Socorra-nos, ó Pai, a humanidade 
do vosso Filho, que, ao nascer da 
Virgem Mãe, não diminuiu, mas 
consagrou a sua integridade. E 
fazei que ele, apagando os nossos 
pecados, vos torne agradáveis 
nossas oferendas. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Antífona de Comunhão: Feliz o 
seio da Virgem Maria que trouxe o 
Filho do eterno Pai. (Cf. Lc11,27).

Depois da Comunhão
Recebemos, ó Deus, o sacramento 
celeste, alegrando-nos nesta festa 
da Virgem Maria. Concedei-nos 
a graça de imitá-la, servindo ao 
mistério da nossa Redenção. Por 
Cristo, nosso Senhor.

DIA 26 – DOMINGO
III DO TEMPO DA PÁSCOA

(Branco, Glória, Creio, Pref. Pascal – III semana do saltério)

RITOS INICIAIS

Celebrando o mistério pascal de Cristo, 
celebramos a nossa páscoa semanal, 
pois cremos que Jesus está vivo e vive no 
meio de nós e caminha à frente da Igreja. 
O Senhor ressuscitado caminha conosco 
e nos convida a formar comunhão com 
ele ao redor de sua palavra e do pão da 
vida. A páscoa de Jesus se realiza nos 
corações e comunidades que depositam 
sua fé e esperança em Deus, promovem 
a partilha e criam laços de comunhão 
e solidariedade. Rezemos hoje pelo 

aniversário natalício do Pe. Valdece 
Schuenk - Pároco da Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus em (Itaipava) / 
Itaipava – ES

Antífona da entrada: Aclamai a 
Deus, toda a terra, cantai a glória de 
seu nome, rendei-lhe glória e louvor, 
aleluia! (Sl 65,1s).

Oração do dia
Ó Deus, que o vosso povo sempre 
exulte pela sua renovação espiritual, 
para que, tendo recuperado agora com 
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na região dos mortos nem permitirás 
que teu santo experimente corrupção. 
28Deste-me a conhecer os caminhos da 
vida e a tua presença me encherá de 
alegria’. 29Irmãos, seja-me permitido 
dizer com franqueza que o patriarca 
Davi morreu e foi sepultado e seu 
sepulcro está entre nós até hoje. 30Mas, 
sendo profeta, sabia que Deus lhe 
jurara solenemente que um de seus 
descendentes ocuparia o trono. 31É, 
portanto, a ressurreição de Cristo que 
previu e anunciou com as palavras: 
Ele não foi abandonado na região 
dos mortos e sua carne não conheceu 
a corrupção. 32Com efeito, Deus 
ressuscitou este mesmo Jesus e disto 
todos nós somos testemunhas. 33E 
agora, exaltado pela direita de Deus, 
Jesus recebeu o Espírito Santo que 
fora prometido pelo Pai, e o derramou, 
como estais vendo e ouvindo”. – 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL 
Sl 15 (16), 1-2a.5.7-8.9-10.11 

R. Vós me ensinais vosso caminho para 
a vida;/ junto de vós felicidade sem 
limites!
Ou: Aleluia, aleluia, aleluia

1. Guardai-me, ó Deus, porque em 
vós me refugio! †/ Digo ao Senhor: 
“Somente vós sois meu Senhor: * / 
nenhum bem eu posso achar fora de 
vós!” / Ó Senhor, sois minha herança 
e minha taça, * / meu destino está 
seguro em vossas mãos! – R.

2. Eu bendigo o Senhor, que me 
aconselha, * / e até de noite me adverte 
o coração. Tenho sempre o Senhor 
ante meus olhos, * / pois se o tenho a 
meu lado não vacilo. – R.

LITURGIA DA PALAVRA

alegria a condição de filhos de Deus, 
espere com plena confiança o dia da 
ressurreição. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.

A palavra de Deus proclamada na 
liturgia da Igreja neste terceiro 
domingo da páscoa, ilumina o sentido 
da ressurreição do Senhor. Ele é 
reconhecido como companheiro de 
caminhada na partilha do pão. Hoje a 
Igreja orante deve pedir na oração, “fica 
conosco, Senhor”; caminha sempre à 
nossa frente nos apontando o caminho 
da justiça, da paz e da partilha.

I LEITURA - At 2,14.22-33
Leitura dos Atos dos Apóstolos 

No dia de pentecostes, 14Pedro, de pé, 
junto com os onze apóstolos, levantou 
a voz e falou à multidão: 22“Homens de 
Israel, escutai estas palavras: Jesus de 
Nazaré foi um homem aprovado por 
Deus, junto de vós, pelos milagres, 
prodígios e sinais que Deus realizou, 
por meio dele, entre vós. Tudo isto 
vós bem o sabeis. 23Deus, em seu 
desígnio e previsão, determinou que 
Jesus fosse entregue pelas mãos dos 
ímpios, e vós o matastes, pregando-o 
numa cruz. 24Mas Deus ressuscitou a 
Jesus, libertando-o das angústias da 
morte, porque não era possível que 
ela o dominasse. 25Pois Davi dele diz: 
‘Eu via sempre o Senhor diante de 
mim, pois está à minha direita para eu 
não vacilar. 26Alegrou-se por isso meu 
coração e exultou minha língua e até 
minha carne repousará na esperança. 
27Porque não deixarás minha alma 
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3. Eis por que meu coração está em 
festa, †/ minha alma rejubila de 
alegria, * / e até meu corpo no repouso 
está tranquilo; / pois não haveis de me 
deixar entregue à morte, * / nem vosso 
amigo conhecer a corrupção. – R.

4. Vós me ensinais vosso caminho para 
a vida; †/ junto a vós, felicidade sem 
limites, * / delícia eterna e alegria ao 
vosso lado! – R.

II LEITURA - 1Pd 1,17-21
Leitura da Primeira Carta de Pedro 

Caríssimos, 17se invocais como Pai 
aquele que sem discriminação julga a 
cada um de acordo com as suas obras, 
vivei então respeitando a Deus durante 
o tempo de vossa migração neste 
mundo. 18Sabeis que fostes resgatados 
da vida fútil herdada de vossos pais, 
não por meio de coisas perecíveis, 
como a prata ou o ouro, 19mas pelo 
precioso sangue de Cristo, como de 
um cordeiro sem mancha nem defeito. 
20Antes da criação do mundo, ele foi 
destinado para isso, e neste final dos 
tempos, ele apareceu, por amor de 
vós. 21Por ele é que alcançastes a fé em 
Deus. Deus o ressuscitou dos mortos 
e lhe deu a glória, e assim, a vossa fé 
e esperança estão em Deus. – Palavra 
do Senhor.

Aclamação ao Evangelho
R. Aleluia, aleluia, aleluia.

V. Senhor Jesus revelai-nos o sentido 
da escritura;/ fazei o nosso coração 
arder, quando falardes. (Lc 24,32) – R.

EVANGELHO - Lc 24,13-35
+Proclamação do Evangelho de Jesus 

Cristo segundo Lucas 
13Naquele mesmo dia, o primeiro da 
semana, dois dos discípulos de Jesus 
iam para um povoado, chamado 
Emaús, distante onze quilômetros de 
Jerusalém. 14Conversavam sobre todas 
as coisas que tinham acontecido. 
15Enquanto conversavam e discutiam, 
o próprio Jesus se aproximou e 
começou a caminhar com eles. 16Os 
discípulos, porém, estavam como 
que cegos, e não o reconheceram. 
17Então Jesus perguntou: “O que ides 
conversando pelo caminho?” Eles 
pararam, com o rosto triste, 18e um 
deles, chamado Cléofas, lhe disse: “Tu 
és o único peregrino em Jerusalém que 
não sabe o que lá aconteceu nestes 
últimos dias?” 19Ele perguntou: “O que 
foi?” Os discípulos responderam: “O 
que aconteceu com Jesus, o nazareno, 
que foi um profeta poderoso em obras 
e palavras, diante de Deus e diante de 
todo o povo. 20Nossos sumos sacerdotes 
e nossos chefes o entregaram para ser 
condenado à morte e o crucificaram. 
21Nós esperávamos que ele fosse 
libertar Israel, mas, apesar de tudo 
isso, já faz três dias que todas essas 
coisas aconteceram! 22É verdade que 
algumas mulheres do nosso grupo 
nos deram um susto. Elas foram 
de madrugada ao túmulo 23e não 
encontraram o corpo dele. Então 
voltaram, dizendo que tinham visto 
anjos e que estes afirmaram que Jesus 
está vivo. 24Alguns dos nossos foram 
ao túmulo e encontraram as coisas 
como as mulheres tinham dito. A ele, 
porém, ninguém o viu”. 25Então Jesus 
lhes disse: “Como sois sem inteligência 
e lentos para crer em tudo o que os 
profetas falaram! 26Será que o Cristo 
não devia sofrer tudo isso para entrar 
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Evangelho: Decepções, frustações, 
desesperanças e tristesas às vezes 
assolam a nossa vida e nossa 
caminhada na Comunidade. O que 
importa é não perder a fé e crer 
firmemente que o Ressuscitado 
caminha à nossa frente e conduz a 
comunidade; faz arder os corações 
desejosos de alegria e se revela na 
partilha da palavra e do pão.

APROFUNDANDO A PALAVRA
Emaús, representa na realidade todos 
os lugares; a estrada que nos conduz 
é o caminho de todos os cristãos. Nas 
nossas estradas, Jesus ressuscitado 
faz-se companheiro de viagem para 
reavivar nos nossos corações o calor 
da fé e da esperança e partir o pão da 
Vida Eterna. É então necessário, para 
cada um de nós, como aconteceu com 
os dois discípulos de Emaús, deixar-
se instruir por Jesus: antes de tudo, 
ouvindo-o e amando a Palavra de Deus, 
lida à luz do Mistério Pascal, para que 
aqueça o nosso coração e ilumine a 
nossa mente, e nos ajude a interpretar 
os acontecimentos da vida e dar-lhes 
um sentido. Depois, é preciso sentar-
se à mesa com o Senhor, tornar-se seus 
comensais, para que a sua presença 
humilde, no Sacramento do seu Corpo 
e Sangue, nos restitua o olhar da fé, 
para vermos tudo e todos com os 
olhos de Deus, na luz do seu Amor. A 
Eucaristia é a máxima expressão da 
doação que Jesus faz de Si mesmo e é 
um convite constante a viver a nossa 
existência na lógica eucarística, como 
um dom a Deus e ao próximo.

Oração universal
1. Pela Igreja, testemunha de Jesus 

na sua glória?” 27E, começando por 
Moisés e passando pelos profetas, 
explicava aos discípulos todas as 
passagens da escritura que falavam 
a respeito dele. 28Quando chegaram 
perto do povoado para onde iam, 
Jesus fez de conta que ia mais adiante. 
29Eles, porém, insistiram com Jesus, 
dizendo: “Fica conosco, pois já é 
tarde e a noite vem chegando!” Jesus 
entrou para ficar com eles. 30Quando se 
sentou à mesa com eles, tomou o pão, 
abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. 
31Nisso os olhos dos discípulos se 
abriram e eles reconheceram Jesus. 
Jesus, porém, desapareceu da frente 
deles. 32Então um disse ao outro: 
“Não estava ardendo o nosso coração 
quando ele nos falava pelo caminho, e 
nos explicava as escrituras?” 33Naquela 
mesma hora, eles se levantaram 
e voltaram para Jerusalém onde 
encontraram os onze reunidos com 
os outros. 34E estes confirmaram: 
“Realmente, o Senhor ressuscitou e 
apareceu a Simão!” 35Então os dois 
contaram o que tinha acontecido no 
caminho, e como tinham reconhecido 
Jesus ao partir o pão. – Palavra da 
salvação.

Pistas para a reflexão: 
l leitura: Pedro, fala de Jesus e 
fundamenta a missão do Mestre a 
partir do seu  batismo. Que na força 
do nosso batismo, seja reavicada em 
cada mebro da comunidade o desejo 
da missão e a alegria da ressurreição.
ll leitura: Porque fomos resgatados 
pelo sangue de Cristo, nunca devemos 
perder a esperança, por mais que as 
coisas, às vezes, se nos apresentem 
difíceis ou impossíveis.
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ressuscitado, pelos catecúmenos 
que descobrem o Evangelho, e 
pelos catequistas que os ensinam e 
acompanham. R.

R: Rei da glória, ouvi a nossa oração.

2. Por aqueles que se dedicam ao bem 
publico, pelos que servem os mais 
pobres e infelizes e pelos que acolhem 
toda a gente, sem exceção. R.

3. Pelos fiéis que nas provações 
permanecem serenos, pelos que 
desanimam como os discípulos de 
Emaús e pelos que celebram cada 
domingo a Eucaristia. R.

4. Por todos nós aqui reunidos em 
assembleia, pelos doentes da nossa 
Paróquia e por aqueles que já partiram 
deste mundo. R.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas
Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa 
Igreja em festa. Vós que sois a causa 
de tão grande júbilo, concedei-lhe 
também a eterna alegria. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Os discípulos 
reconheceram o Senhor Jesus ao partir 
o pão, aleluia! (Lc 24,35).

Depois da comunhão
Ó Deus, olhai com bondade o vosso 
povo e concedei aos que renovastes 
pelos vossos sacramentos a graça de 
chegar um dia à glória da ressurreição 
da carne. Por Cristo, nosso Senhor.

RITOS INICIAIS

DIA 27 - SEGUNDA-FEIRA
III SEMANA DA PÁSCOA

(branco – ofício do dia)

Estamos reunidos para a celebração da 
eucaristia onde seremos alimentados 
pelo pão da Palavra e o pão da Eucaristia. 
A eucaristia, ápice da vida cristã, deve se 
constituir para os seguidores de Jesus 
de Nazaré, como busca incessante e 
contínua. Procuremos e busquemos 
Jesus na sinceridade do nosso coração, 
sem perder de vista que Ele poderá 
ser encontrado também nos pobres e 
pequeninos deste mundo.

Antífona da entrada: Ressuscitou o 
bom pastor, que deu a vida por suas 
ovelhas, e quis morrer pelo rebanho, 
aleluia!

Oração do dia
Ó Deus, vós que mostrais a luz da 
verdade aos que erram para que 
possam voltar ao bom caminho, 
concedei a todos os que se gloriam da 
vocação cristã rejeitem o que se opõe 
a este nome e abracem quanto possa 
honrá-lo. Por nosso Senhor Jesus 
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Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.

LITURGIA DA PALAVRA

como o rosto de um anjo. – Palavra do 
Senhor.

SALMO RESPONSORIAL 
Sl 118(119), 23-24.26-27.29-30 
R. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai 
progredindo.
Ou: Aleluia, aleluia, aleluia

1. 23Que os poderosos reunidos me 
condenem; * / o que me importa é o 
vosso julgamento! / 24Minha alegria é 
a vossa aliança, * / meus conselheiros 
são os vossos mandamentos. – R.

2. 26Eu vos narrei a minha sorte e me 
atendestes, * / ensinai-me, ó Senhor, 
vossa vontade! / 27Fazei-me conhecer 
vossos caminhos, * / e então meditarei 
vossos prodígios! – R.

3. 29Afastai-me do caminho da mentira 
* / e dai-me a vossa lei como um 
presente! / 30Escolhi seguir a trilha da 
verdade, * / diante de mim eu coloquei 
vossos preceitos. – R.

Aclamação ao Evangelho
R. Aleluia, aleluia, aleluia

V. O homem não vive somente de pão, 
/ mas de toda palavra da boca de Deus. 
(Mt 4,4) – R.

EVANGELHO - Jo 6,22-29
+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João

Depois que Jesus saciara os cinco 

A Palvra nos diz que, quando uma 
pessoa é iluminada pela luz do 
Ressuscitado, como era Estevão, nada e 
ninguém pode calar a voz do homem e 
da mulher de Deus. 

I LEITURA - At 6,8-15
Leitura dos Atos dos Apóstolos

Naqueles dias, 8Estêvão, cheio de graça 
e poder, fazia prodígios e grandes sinais 
entre o povo. 9Mas alguns membros 
da chamada Sinagoga dos Libertos, 
junto com cirenenses e alexandrinos, 
e alguns da Cilícia e da Ásia, 
começaram a discutir com Estêvão. 
10Porém não conseguiam resistir à 
sabedoria e ao Espírito com que ele 
falava. 11Então subornaram alguns 
indivíduos, que disseram: “Ouvimos 
este homem dizendo blasfêmias 
contra Moisés e contra Deus”. 12Desse 
modo, incitaram o povo, os anciãos 
e os doutores da lei, que prenderam 
Estêvão e o conduziram ao sinédrio. 
13Aí apresentaram falsas testemunhas, 
que diziam: “Este homem não cessa de 
falar contra este lugar santo e contra 
a lei. 14E nós o ouvimos afirmar que 
Jesus Nazareno ia destruir este lugar e 
ia mudar os costumes que Moisés nos 
transmitiu”. 15Todos os que estavam 
sentados no sinédrio tinham os olhos 
fixos sobre Estêvão, e viram seu rosto 
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mil homens, seus discípulos o viram 
andando sobre o mar. 22No dia seguinte, 
a multidão que tinha ficado do outro 
lado do mar constatou que havia 
só uma barca e que Jesus não tinha 
subido para ela com os discípulos, 
mas que eles tinham partido sozinhos. 
23Entretanto, tinham chegado outras 
barcas de Tiberíades, perto do lugar 
onde tinham comido o pão depois de 
o Senhor ter dado graças. 24Quando a 
multidão viu que Jesus não estava ali, 
nem os seus discípulos, subiram às 
barcas e foram à procura de Jesus, em 
Cafarnaum. 25Quando o encontraram 
no outro lado do mar, perguntaram-
lhe: “Rabi, quando chegaste aqui?” 
26Jesus respondeu: “Em verdade, 
em verdade, eu vos digo, estais me 
procurando não porque vistes sinais, 
mas porque comestes pão e ficastes 
satisfeitos. 27Esforçai-vos não pelo 
alimento que se perde, mas pelo 
alimento que permanece até a vida 
eterna, e que o Filho do homem vos 
dará. Pois este é quem o Pai marcou 
com seu selo”. 28Então perguntaram: 
“Que devemos fazer para realizar as 
obras de Deus?” 29Jesus respondeu: “A 
obra de Deus é que acrediteis naquele 
que ele enviou”. – Palavra da salvação.

Oração Universal
1. Pelos cristãos cheios de Espírito e 
fortaleza, para que anunciem a sua 
fé em Jesus Cristo com palavras, com 
obras, e com a vida.R.

R: Cristo, filho de Deus, ouvi-nos.

2. Pelas multidões que procuram Jesus 
Cristo, pela fama dos seus milagres e 
prodígios, para que O encontrem na 
Palavra e no Pão vivo. R.

3. Por todos aqueles que passam fome 
ou tem sede, para que encontrem, nas 
instituições oficiais, quem os acolha e 
os alimente como amigos. R.

4. Por todos nós aqui presentes em 
assembleia, para que reconheçamos 
que é uma grande obra de Deus 
acreditar n’Aquele que Ele enviou. R.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas
Subam até vós, ó Deus, as nossas 
preces com estas oferendas para o 
sacrifício, a fim de que, purificados por 
vossa bondade, correspondamos cada 
vez melhor aos sacramentos do vosso 
amor. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Eu vos deixo 
a paz, eu vos dou a minha paz; mas 
não como a dá o mundo, diz o Senhor, 
aleluia! (Jo 14,27).

Depois da comunhão
Deus eterno e todo-poderoso, que, pela 
ressurreição de Cristo nos renovais 
para a vida eterna, fazei frutificar em 
nós o sacramento pascal, e infundi 
em nossos corações a fortaleza desse 
alimento salutar. Por Cristo, nosso 
Senhor.
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RITOS INICIAIS

DIA 28 - TERÇA-FEIRA
III SEMANA DA PÁSCOA

(branco – ofício do dia)

Jesus será sempre o  “alimento da 
vida eterna”, alimento do nosso corpo 
e do nosso espírito, alimento da vida 
da Igreja e da nossa caminhada de 
discípulos missionários de Jesus. É 
alimento capaz de  suprir os anseios 
mais profundos da humanidade, muitas 
vezes insensível e dominada pelo ódio, 
pela violência e pela injustiça. Quem 
do Cristo se alimenta, deve suprir na 
caridade as necessidades dos mais 
pobres com gestos e obras de caridade 
e amor fraterno. Rezemos hoje pelo 
aniversário natalício do Pe. Rogério 
Santos Bebber - Pároco da Paróquia 
Nossa Senhora das Neves- Presidente 
Kenedy – ES

Antífona da entrada: Louvai o 
nosso Deus, todos vós que o temeis, 
pequenos e grandes; pois manifestou-
se a salvação, a vitória e o poder do seu 
Cristo, aleluia! (Ap 19,5; 12,10)

Oração do dia
Ó Deus, que abris as portas do reino 
dos céus aos que renasceram pela 
água e pelo Espírito Santo, aumentai 
em vossos filhos e filhas, a graça que 
lhes destes para que, purificados de 
todo pecado, obtenham os bens que 
prometestes. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.

LITURGIA DA PALAVRA

Estevão, pleno do Espírito Santo e na 
plena confiança que a ressurreição de 
Cristo seria a sua também, não teme 
enfrentar seus adversários e falar 
abertamente do Deus da vida e fonte de 
toda misericórdia.

I LEITURA - At 7,51-8,1a
Leitura dos Atos dos Apóstolos

Naqueles dias, Estêvão disse ao povo, 
aos anciãos e aos doutores da lei: 
51“Homens de cabeça dura, insensíveis 
e incircuncisos de coração e ouvido! 
Vós sempre resististes ao Espírito 
Santo e como vossos pais agiram, 
assim fazeis vós! 52A qual dos profetas 
vossos pais não perseguiram? Eles 
mataram aqueles que anunciavam a 
vinda do justo, do qual, agora, vós vos 
tornastes traidores e assassinos. 53Vós 
recebestes a lei, por meio de anjos, e 
não a observastes!” 54Ao ouvir essas 
palavras, eles ficaram enfurecidos e 
rangeram os dentes contra Estêvão. 
55Estêvão, cheio do Espírito Santo, 
olhou para o céu e viu a glória de 
Deus e Jesus, de pé, à direita de 
Deus. 56E disse: “Estou vendo o céu 
aberto, e o Filho do homem, de pé, 
à direita de Deus”. 57Mas eles, dando 
grandes gritos e, tapando os ouvidos, 
avançaram todos juntos contra 
Estêvão; 58arrastaram-no para fora da 
cidade e começaram a apedrejá-lo. 
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As testemunhas deixaram suas vestes 
aos pés de um jovem, chamado Saulo. 
9Enquanto o apedrejavam, Estêvão 
clamou dizendo: “Senhor Jesus, acolhe 
o meu espírito”. 60Dobrando os joelhos, 
gritou com voz forte: “Senhor, não os 
condenes por este pecado”. E, ao dizer 
isto, morreu. 8,1aSaulo era um dos que 
aprovavam a execução de Estêvão. – 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL 
Sl 30(31), 3cd-4.6ab.7b.8a.17.21
R. Em vossas mãos, Senhor, entrego o 
meu espírito.
Ou: Aleluia, aleluia, aleluia.

1. 3cSede uma rocha protetora para 
mim, * / 3dum abrigo bem seguro que 
me salve! / 4Sim, sois vós a minha 
rocha e fortaleza; * / por vossa honra 
orientai-me e conduzi-me! – R.

2. 6aEm vossas mãos, Senhor, entrego 
o meu espírito, * / 6bporque vós me 
salvareis, ó Deus fiel! / 7bQuanto a mim, 
é ao Senhor que me confio, * / 8avosso 
amor me faz saltar de alegria. – R.

3. 17Mostrai serena a vossa face ao 
vosso servo, * / e salvai-me pela vossa 
compaixão! / 21aNa proteção de vossa 
face os defendeis * / 21bbem longe das 
intrigas dos mortais. – R.

Aclamação ao Evangelho
R. Aleluia, aleluia, aleluia.

V. Eu sou o pão da vida, / quem vem a 
mim não terá fome; / assim nos fala o 
Senhor. (Jo 6,35ab) – R.

EVANGELHO - Jo 6,30-35
+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João

Naquele tempo, a multidão perguntou 
a Jesus: 30“Que sinal realizas, para que 
possamos ver e crer em ti? Que obra 
fazes? 31Nossos pais comeram o maná 
no deserto, como está na escritura: 
‘Pão do céu deu-lhes a comer’”. 32Jesus 
respondeu: “Em verdade, em verdade 
vos digo, não foi Moisés quem vos deu 
o pão que veio do céu. É meu Pai que 
vos dá o verdadeiro pão do céu. 33Pois o 
pão de Deus é aquele que desce do céu 
e dá vida ao mundo”. 34Então pediram: 
“Senhor, dá-nos sempre desse pão”. 
35Jesus lhes disse: “Eu sou o pão da 
vida. Quem vem a mim não terá mais 
fome e quem crê em mim nunca mais 
terá sede”. – Palavra da Salvação.

Oração Universal
1. Pelos ministros e fiéis da santa 
Igreja, para que a frequente comunhão 
do Pão da vida os ensine a perdoar aos 
inimigos.R.

R: Ouvi-nos, Senhor.

2. Por aqueles que apenas tem fome e 
sede dos bens materiais que o mundo 
dá, para que acolham a palavra de 
Jesus.R.

3. Pelos que não tem pão para comer, 
nem saúde, nem emprego, nem 
alegria, para que a fé em Jesus lhes de 
esperança.R.

4. Por todos nós e pelos demais 
paroquianos, para que a comunhão 
do Corpo e Sangue de Jesus nos revele 
que é Ele mesmo o Pão de Deus. R.
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Oração do dia
Ó Deus, que para expandir a vossa 
Igreja coroastes São Pedro Chanel 
com o martírio, concedei-nos, 
neste tempo de alegria pascal, 
celebrar de tal modo a morte e 
ressurreição de Cristo, que nos 
tornemos testemunhas de uma 
nova vida. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo.

Sobre as oferendas
Atendei, ó Deus, as nossas preces, e 
livrai-nos de toda a culpa, para que 
vossa graça nos purifique pelos 
mistérios que celebramos. Por 
Cristo, nosso Senhor.

Antífona da comunhão: 
Permanecei em mim e eu 
permanecerei em vós, diz o Senhor. 
aquele que permanece em mim e 
eu nele, dá muito fruto (Jo 14, 4-5).

Depois da comunhão
Que os sacramentos que 
recebemos, senhor nosso Deus, 
alimentem em nós a mesma fé 
transmitida pela pregação dos 
Apóstolos e conservada pela 
solicitude de são Pedro Chanel. Por 
Cristo, nosso Senhor.

SÃO LUÍS MARIA GRIGNION 
DE MONTFORT, PRESBÍTERO

(Branco – Ofício da memória)

Luís Maria Grignion nasceu na 
Bretanha Menor, e preparou-se para 
o sacerdócio em Paris. Nomeado 

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas
Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa 
Igreja em festa. Vós que sois a causa 
de tão grande júbilo, concedei-lhe 
também a eterna alegria. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Se morremos 
com Cristo, cremos que também 
viveremos com Cristo, aleluia! (Rm 6,8).

Depois da comunhão
Ó Deus, olhai com bondade o vosso 
povo e concedei aos que renovastes 
pelos vossos sacramentos a graça de 
chegar um dia à glória da ressurreição 
da carne. Por Cristo, nosso Senhor.

MEMÓRIAS FACULTATIVAS
SÃO PEDRO CHANEL, 

PRESBÍTERO E MÁRTIR
(Vermelho – ofício da memória)

Pedro Chanel nasceu na França, 
em1803. Filho de camponeses, 
Pedro ficou ocupado nos serviços 
do campo até aos 12 anos. Religioso 
da sociedade de Maria (maristas), 
apóstolo da Oceania, consagrou 
todas as suas forças na difusão do 
evangelho. Selou, com o martírio, 
seu testemunho missionário.

Antífona da entrada: Como são 
belos sobre os montes os passos do 
que anuncia a paz, trazendo a boa 
nova e proclamando a salvação (Is 
52,7).
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missionário apostólico pelo Papa 
Clemente XI, percorreu as regiões 
da França. Morreu em Laurent-sur-
Sèvre (Luçon), a 28 de abril de 1716, 
deixando numerosos escritos, em 
particular sobre a espiritualidade 
mariana.

Antífona da entrada: Estes são 
homens santos, que se tornaram 
amigos de Deus, gloriosos arautos 
de sua mensagem.

Oração do dia
Ó Deus de eterna sabedoria, 
vós fizeste o presbítero São Luís 
Maria eminente testemunha e 
mestre da total dedicação a Cristo, 
vosso Filho, pelas mãos de sua 
Mão santíssima. Concedei que, 
percorrendo o mesmo caminho 
espiritual, possamos estender ao 
mundo inteiro o vosso reino. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

Sobre as oferendas
Olhai, ó Deus todo-poderoso, as 
oferendas que vos apresentamos 
na festa de São Luís Maria e 
concedei-nos imitar os mistérios 
da paixão do Senhor que agora 
celebramos. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Antífona da comunhão: Eu mesmo 
apascentarei as minhas ovelhas e 
as farei repousar, dia o Senhor. (Ez 
34, 15)

Depois da comunhão
Ó Deus, pela força deste 
sacramento, confirmai vossos 
filhos e filhas na verdade da fé, pela 
qual São Luís Maria jamais deixou 
de trabalhar, consagrando-lhes 
toda a sua vida. Fazei que nós a 
proclamemos por toda a parte com 
palavras e ações. Por Cristo, nosso 
Senhor.

DIA 29 - QUARTA-FEIRA
SANTA CATARINA DE SENA

(Branco – ofício da memória)

RITOS INICIAIS

Catarina, (Siena / Itália 1347-1380), 
padroeira da Itália juntamente com 
São Francisco, foi uma leiga da 
Ordem Terceira Dominicana. Deixou 
de desfrutar o luxo e a nobreza para 
entregar-se totalmente à união com 

Deus. É conhecida pelos exercícios 
espirituais que desenvolveu, descritos 
em seus livros, que levaram-na aos 
êxtases, gozo interior da presença 
de Deus. Grande personagem da 
contra-reforma, lutou para que a fé 
fosse preservada em sua essência; foi 
fundadora de 18 conventos e mosteiros. 
Suas fundações contaram sempre com a 
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Estêvão e observaram grande luto por 
causa dele. 3Saulo, porém, devastava 
a Igreja: entrava nas casas e arrastava 
para fora homens e mulheres, para 
atirá-los na prisão. 4Entretanto, 
aqueles que se tinham dispersado 
iam por toda a parte, pregando a 
palavra. 5Filipe desceu a uma cidade 
da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. 
6As multidões seguiam com atenção 
as coisas que Filipe dizia. E todos 
unânimes o escutavam, pois viam 
os milagres que ele fazia. 7De muitos 
possessos saíam os espíritos maus, 
dando grandes gritos. Numerosos 
paralíticos e aleijados também foram 
curados. 8Era grande a alegria naquela 
cidade. – Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL 
Sl 65(66), 1-3a.4-5.6-7

R. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira.
Ou: Aleluia, aleluia, aleluia

1. 1Aclamai o Senhor Deus, ó terra 
inteira, * / 2cantai salmos a seu nome 
glorioso, / dai a Deus a mais sublime 
louvação! * / 3aDizei a Deus: “Como são 
grandes vossas obras! – R.

2. 4Toda a terra vos adore com respeito 
* / e proclame o louvor de vosso nome!” 
/ 5Vinde ver todas as obras do Senhor: 
* / seus prodígios estupendos entre os 
homens! – R.

3. 6O mar ele mudou em terra firme, * 
/ e passaram pelo rio a pé enxuto. / 
Exultemos de alegria no Senhor! * / 7aEle 
domina para sempre com poder! – R.

LITURGIA DA PALAVRA

“providência divina” que se comunicava 
com ela e do amor e caridade de muitos 
contemporâneos seus. De suas casas 
saíram nomes como o de são João da 
Cruz. Foi proclamada doutora da Igreja 
em 1970 pelo papa Paulo VI.

Antífona da entrada: Esta é uma 
virgem sábia uma das jovens 
prudentes, que foi ao encontro de 
Cristo com sua lâmpada acesa.

Oração do dia
Ó Deus, que inflamastes de amor santa 
Catarina de Sena, na contemplação 
da paixão do Senhor, e no serviço 
da Igreja, concedei-nos, por sua 
intercessão, participar do mistério 
de Cristo, e exultar em sua glória. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.

Se ainda hoje a Igreja de Cristo é 
perseguida, isso siginifica que a Igreja 
está cumprindo e sendo fiel à sua missão 
e ao seu Senhor. Não busquemos ser 
perseguidos, mas, se a perseguição vier, 
alimentados pelo Pão da Vida, teremos 
a força necessária para o combate em 
nome de Jesus. 

I LEITURA - At 8,1b-8
Leitura dos Atos dos Apóstolos
1bNaquele dia começou uma grande 
perseguição contra a Igreja de 
Jerusalém. E todos, com exceção 
dos apóstolos, se dispersaram pelas 
regiões da Judéia e da Samaria. 
2Algumas pessoas piedosas sepultaram 
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congregações, para que Santa Catarina 
de Sena lhes de a graça de cultivarem 
a contemplação e a simplicidade de 
vida.R.

3. Pelas virgens consagradas ao 
Senhor, para que Santa Catarina de 
Sena lhes de a graça de seguirem o 
Senhor em pobreza, obediência e 
castidade.R.

4. Por todos que se reúnem hoje em 
assembleia, para que Santa Catarina 
de Sena lhes de a graça de buscarem, 
sempre e em tudo, as coisas do alto.R.

Aclamação ao Evangelho 
R. Aleluia, aleluia, aleluia.
V. Quem vê o Filho e nele crê, este tem 
a vida eterna, / e eu o farei ressuscitar 
no último dia, diz Jesus. (Jo 6,40) – R.

EVANGELHO - Jo 6,35-40
+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João

Naquele tempo, disse Jesus à multidão: 
35“Eu sou o pão da vida. Quem vem a 
mim não terá mais fome e quem crê 
em mim nunca mais terá sede. 36Eu, 
porém, vos disse que vós me vistes, 
mas não acreditais. 37Todos os que o 
Pai me confia virão a mim, e quando 
vierem, não os afastarei. 38Pois eu desci 
do céu não para fazer a minha vontade, 
mas a vontade daquele que me enviou. 
39E esta é a vontade daquele que me 
enviou: que eu não perca nenhum 
daqueles que ele me deu, mas os 
ressuscite no último dia. 40Pois esta é a 
vontade do meu Pai: que toda pessoa 
que vê o Filho e nele crê tenha a vida 
eterna. E eu o ressuscitarei no último 
dia”. – Palavra da salvação.

Oração Universal
1. Por toda a Igreja de todo o mundo e 
seus pastores, para que Santa Catarina 
de Sena lhes de a graça de a graça de 
anunciarem e profetizarem o Reino dos 
Céus.R.

R: Dai-nos, Senhor, um coração novo.

2. Pelas ordens religiosas e 

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas
Recebei, ó Pai, o sacrifício da salvação 
que vos apresentamos na festa de 
santa Catarina de Sena, para que, 
instruídos por seus ensinamentos, 
possamos render-vos graças com 
maior fervor, ó Deus vivo e verdadeiro. 
Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da comunhão: Deus é luz. 
Se andamos na luz, estamos em 
comunhão uns com os outros, e o 
sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos 
purifica de todo pecado (1Jo 1,7).

Depois da comunhão
Ó Deus, que a participação na vossa 
mesa, onde santa Catarina de Sena 
encontrava alimento até mesmo para a 
vida do corpo, conceda ao vosso povo 
a vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor.
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DIA 30 - QUINTA-FEIRA
III SEMANA DA PÁSCOA

(branco – ofício do dia)

RITOS INICIAIS

Em cada quinta-feira, recordamos a 
instituição da Eucaristia e na nossa 
diocese são muitos as pessoas que, neste 
dia, em suas comunidades, se reúnem 
para adorar Jesus no Santíssimo 
Sacramento do Altar. Celebrando esta 
eucaristia, renovemos o nosso desejo 
de ser e viver sempre alimentados pelo 
Cristo, pão da  vida eterna.

Antífona da entrada: Cantemos ao 
Senhor, ele se cobriu de glória. O 
Senhor é a minha força e o meu cântico: 
foi para mim a salvação, aleluia! (Ex 
15,1s).

Oração do dia
Ó Deus eterno e onipotente, que 
nestes dias vos mostrais tão generoso, 
dai-nos sentir mais de perto o vosso 
amor paterno para que, libertados das 
trevas do erro, sigamos com firmeza 
a luz da verdade. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo.

alimentsdos pela palavra de Deus, 
deixemos-nos também progredir na 
nossa caminhada de fé pela graça dos 
sacramentos. 

I LEITURA - At 8,26-40
Leitura dos Atos dos Apóstolos

Naqueles dias, 26um anjo do Senhor 
falou a Filipe, dizendo: “Prepara-te e 
vai para o sul, no caminho que desce 
de Jerusalém a Gaza. O caminho 
é deserto”. Filipe levantou-se e foi. 
27Nisso apareceu um eunuco etíope, 
ministro de Candace, rainha da Etiópia 
e administrador geral do seu tesouro, 
que tinha ido em peregrinação a 
Jerusalém. 28Ele estava voltando 
para casa e vinha sentado no seu 
carro, lendo o profeta Isaías. 29Então 
o Espírito disse a Filipe: “Aproxima-te 
desse carro e acompanha-o”. 30Filipe 
correu, ouviu o eunuco ler o profeta 
Isaías e perguntou: “Tu compreendes 
o que estás lendo?” 31O eunuco 
respondeu: “Como posso, se ninguém 
me explica?” Então convidou Filipe 
a subir e a sentar-se junto a ele. 32A 
passagem da escritura que o eunuco 
estava lendo era esta: “Ele foi levado 
como ovelha ao matadouro; e qual 
um cordeiro diante do seu tosquiador, 
ele emudeceu e não abriu a boca. 
33Eles o humilharam e lhe negaram 
justiça; e seus descendentes, quem 
os poderá enumerar? Pois sua vida 
foi arrancada da terra”. 34E o eunuco 
disse a Filipe: “Peço que me expliques 

LITURGIA DA PALAVRA

Filipe, iluminado pelo Espírito do 
Ressuscitado, explica a Sagrada 
Escritura a um pagão. Este, se abre à 
graça, é incorporado na Igreja pelo dom 
do batismo e segue sua vida e missão. 
Nesta eucaristia, em que seremos 
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de quem o profeta está dizendo isso. 
Ele fala de si mesmo ou se refere a 
algum outro?” 35Então Filipe começou 
a falar e, partindo dessa passagem da 
escritura, anunciou Jesus ao eunuco. 
36Eles prosseguiram o caminho e 
chegaram a um lugar onde havia água. 
Então o eunuco disse a Filipe: “Aqui 
temos água. O que impede que eu seja 
batizado?” 38O eunuco mandou parar 
o carro. Os dois desceram para a água 
e Filipe batizou o eunuco. 39Quando 
saíram da água, o Espírito do Senhor 
arrebatou Filipe. O eunuco não o viu 
mais e prosseguiu sua viagem, cheio 
de alegria. 40Filipe foi parar em Azoto. 
E, passando adiante, evangelizava 
todas as cidades até chegar a Cesaréia. 
– Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL 
Sl 65(66), 8-9.16-17.20 

R. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira.
Ou: Aleluia, aleluia, aleluia

1. 8Nações, glorificai ao nosso Deus, * / 
anunciai em alta voz o seu louvor! / 9É 
ele quem dá vida à nossa vida, * / e não 
permite que vacilem nossos pés. – R.

2. 16Todos vós que a Deus temeis, vinde 
escutar: * / vou contar-vos todo bem 
que ele me fez! / 17Quando a ele o meu 
grito se elevou, * / já havia gratidão em 
minha boca! – R.

3. 20Bendito seja o Senhor Deus que me 
escutou, † / não rejeitou minha oração 
e meu clamor, * / nem afastou longe de 
mim o seu amor! – R.

Aclamação ao Evangelho
R. Aleluia, aleluia, aleluia

V. Eu sou o pão vivo, descido do céu, / 
quem deste pão come, sempre há de 
viver. (Jo 6,51) – R.

EVANGELHO - Jo 6,44-51
+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João

Naquele tempo, disse Jesus à 
multidão: 44“Ninguém pode vir a mim, 
se o Pai que me enviou não o atrai. E 
eu o ressuscitarei no último dia. 45Está 
escrito nos profetas: ‘Todos serão 
discípulos de Deus’. Ora, todo aquele 
que escutou o Pai e por ele foi instruído, 
vem a mim. 46Não que alguém já tenha 
visto o Pai. Só aquele que vem de junto 
de Deus viu o Pai. 47Em verdade, em 
verdade vos digo, quem crê, possui 
a vida eterna. 48Eu sou o pão da vida. 
49Os vossos pais comeram o maná no 
deserto e, no entanto, morreram. 50Eis 
aqui o pão que desce do céu: quem 
dele comer, nunca morrerá. 51Eu sou o 
pão vivo descido do céu. Quem comer 
deste pão viverá eternamente. E o pão 
que eu darei é a minha carne dada 
para a vida do mundo”. – Palavra da 
salvação.

Oração Universal
1. Para que os catequistas, animados 
pelo Espírito, façam crescer neste 
mundo o Reino de Deus pelo anuncio 
do Evangelho e pelo Batismo.R.

R: Pai nosso, que estais nos Céus, 
ouvi-nos.

2. Para que a catequese ensinada aos 
mais pequenos se inspire sempre nas 
fontes puras da Escritura e no ensino 
da Tradição da igreja. R.
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3. Para que os pobres e aqueles que 
andam tristes escutem o Pai e façam 
sua vontade e se aproximem do Filho 
que os alimenta. R.

4. Para que esta assembleia celebrante 
receba Cristo, Pão vivo descido do Céu, 
pelo qual vem a vida ao mundo. R.

reforma da  da Igreja em todos os 
setores, seguindo as inhas traçadas 
pelo concílio tridentino. Publicou os 
novos textos do missal, do breviário 
e do catecismo romano.

Antífona da entrada: O Senhor 
o escolheu para a plenitude 
do sacerdócio e, abrindo seus 
tesouros, o cumulou de bens.

Oração do dia
Ó Deus, que suscitastes na Igreja 
o papa são Pio V, para defender a 
fé e restaurar a liturgia, concedei-
nos, por sua intercessão, participar 
dos vossos méritos com fé ardente 
e fecunda caridade. . Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.

Sobre as oferendas
Nós vos oferecemos, ó Deus, 
este sacrifício de louvor ao 
comemorarmos vossos santos; e 
confiamos que, por sua intercessão, 
nos liberteis dos males presentes e 
futuros. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da comunhão: O bom 
pastor dá a vida por suas ovelhas 
(Jo 10,11).

Depois da comunhão
Senhor nosso Deus, o sacramento 
que acabamos de receber alimente 
em nós aquela caridade ardente 
que inflamava são Pio V, na 
dedicação constante à vossa Igreja. 
Por Cristo, nosso Senhor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Sobre as oferendas
Ó Deus, que, pelo sublime diálogo 
deste sacrifício, nos fazeis participar 
de vossa única e suprema divindade, 
concedei que, conhecendo vossa 
verdade, lhe sejamos fiéis por toda a 
vida. Por Cristo, nosso Senhor.

Antífona da comunhão: O Cristo 
morreu por todos, para que os que 
vivem já não vivam para si mesmos, 
mas para aquele que por eles morreu e 
ressuscitou, aleluia! (2Cor 5,15).

Depois da comunhão
Ó Deus de bondade, permanecei 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.

MEMÓRIA FACULTATIVA
SÃO PIO V, PAPA

(Branco – ofício da memória)

Miguel Chisleri, foi um homem que 
trabalhou ardorosamente, como 
presbítero, bispo  e papa. Atuou na 
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RITOS INICIAIS
M: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. 

T: Amém.

M: A paz esteja nesta casa e com todos 
os seus habitantes.

M: Irmãos, reconheçamos os nossos 
pecados, para participarmos 
dignamente desta santa celebração. 

T. Confesso a Deus todo-poderoso 
e a vós, irmãos e irmãs, que pequei 
muitas vezes por pensamentos e 
palavras, atos e omissões, por minha 
culpa, minha tão grande culpa. E peço 
à Virgem Maria, aos anjos e santos e a 
vós, irmãos e irmãs, que rogueis por 
mim a Deus, nosso Senhor.

M: Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. 

T: Amém.

LEITURA DA PALAVRA DE DEUS
(Poderá ler o Evangelho do Dia e 

depois uma breve homilia).

M: Agora, todos juntos, rezemos a 
Deus, como nosso Senhor Jesus Cristo 
nos ensinou: 

Pai nosso que estais nos céus, 
santificado seja o vosso nome; venha 
a nós o vosso reino, seja feita a vossa 

vontade, assim na terra como no céu; 
o pão nosso de cada dia nos dai hoje; 
perdoai-nos as nossas ofensas, assim 
como nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido; e não nos deixeis cair em 
tentação, mas livrai-nos do mal.

M: Felizes os convidados para a Ceia 
do Senhor! Eis o Cordeiro de Deus, que 
tira o pecado do mundo.

T: Senhor, eu não sou digno (a) de que 
entreis em minha morada, mas dizei 
uma palavra e serei salvo (a).

M: O Corpo de Cristo.

T: Amém.

Depois da distribuição da comunhão o 
ministro faz a purificação de costume.

M: Oremos: Senhor, Pai Santo, Deus 
todo-poderoso, nós vos pedimos 
confiantes que o sagrado Corpo de 
vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, 
seja para nosso irmão (nossa irmã) 
remédio de eternidade, tanto para o 
corpo como para a alma. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.

T: Amém.

RITOS FINAIS
M: Que o Senhor nos abençoe, guarde-
nos de todo mal e nos conduza à vida 
eterna.

T: Amém.

CELEBRAÇÃO DA COMUNHÃO 
AOS ENFERMOS

(Preparar o espaço com uma mesa, se possível vela, para 
colocar Jesus Eucarístico).
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RITUAL DE EXÉQUIAS 
ENCOMENDAÇÃO 

(Aproximando-se a hora do enterro, todos se reúnem ao redor 
do caixão. Pode-se entoar um canto ou refrão contemplativo).

RITOS INICIAIS

CP: Em nome do Pai e do Filho, e do 
Espírito Santo.

T: Amém.

CP: A graça e a paz da parte de Deus 
nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo 
estejam convosco.

T: Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo!

CP: Convido os familiares e todos 
aqui presentes, para entregarmos aos 
cuidados da misericórdia de Deus nosso 
(a) irmão (a) N. O Senhor da vida nos 
console em nossa tristeza e confirme 
nossa esperança de encontrarmo-nos 
todos, um dia, na pátria celeste.

CP: Irmãos, reconheçamos os 
nossos pecados, para participarmos 
dignamente desta santa celebração. 

T: Confesso a Deus todo-poderoso 
e a vós, irmãos e irmãs, que pequei 
muitas vezes por pensamentos e 
palavras, atos e omissões, por minha 
culpa, minha tão grande culpa. E peço 
à Virgem Maria, aos anjos e santos e a 
vós, irmãos e irmãs, que rogueis por 
mim a Deus, nosso Senhor.

CP: Deus todo-poderoso tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna. 

T: Amém.

ORAÇÃO
Ó Pai, eterno Deus, a vós pertencem 
o tempo e a eternidade, sede 
misericordioso com este (a) nosso 
(a) irmão (ã) que chamaste deste 
mundo. Acolhei este (a) nosso (a) 
irmão (ã) na alegria eterna de vossa 
casa. Criado (a) à vossa imagem 
e semelhança e feito participante 
da morte e ressurreição de Cristo 
pelo Batismo, possa participar da 
comunhão de vossos santos. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

T: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

Opções de Leituras:

2Cor5,1.6-10

Salmo 22/23

Evangelho de João 11,17-27

+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo Segundo João. 

Quando Jesus chegou a Betânia, 
encontrou Lázaro sepultado havia 
quatro dias. Betânia ficava a uns três 
quilômetros de Jerusalém. Muitos 
judeus tinham vindo à casa de Marta 
e Maria para consolá-las por causa 
do irmão. Quando Marta soube que 
Jesus tinha chegado, foi ao encontro 
dele. Maria ficou sentada em casa. 
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Então Marta disse a Jesus: “ Senhor, 
se tivesses estado aqui, meu irmão 
não teria morrido. Mas mesmo assim, 
eu sei que o que pedires a Deus, ele 
te concederá”.  Respondeu-lhe Jesus: 
“Teu irmão ressuscitará”. Disse: 
Marta: “ Eu sei que ele ressuscitará 
na ressurreição, no último dia”. Então 
Jesus disse: “ Eu sou a ressurreição e 
a vida. Quem crê em mim, mesmo que 
morra, viverá. E todo aquele que vive e 
crê em mim, não morrerá jamais. Crês 
isto”? Respondeu ela: “ Sim, Senhor, eu 
creio firmemente que tu és o Messias, o 
Filho de Deus, que devia vir ao mundo”. 
Palavra da Salvação.

Breve homilia

PRECES
CP: Irmãos e irmãs, rezemos por 
N., por seus familiares e por toda a 
Comunidade e digamos confiantes:

T: Senhor, vós sois a ressurreição e a 
vida!

1.Senhor, em vossa misericórdia, 
concedei o perdão e a paz a este (a) 
nosso (a) irmão (a) N. Nós vos pedimos:

2. Senhor, concedei o descanso 
eterno a todos os falecidos de nossa 
comunidade. Nós vos pedimos:

3. Senhor, nesta hora da passagem de 
N., confortai seus familiares na dor da 
separação. Nós vos pedimos:

4. Senhor, diante do mistério da morte, 
aumentai em nós a fé e a esperança na 
vida eterna. Nós vos pedimos:

5. Senhor, fazei que sejamos 
encontrados vigilantes quando chegar 
a nossa hora. Nós vos pedimos:

CP: Inclinai, Senhor, vosso ouvido às 
preces, que brotam de nosso coração, 
ao implorarmos vossa misericórdia 
para com vosso (a) filho (a) N. Acolhei-o 
(a) com ternura no convívio de todos os 
vossos santos. Por Cristo nosso Senhor.

T: Amém.

ORAÇÃO DE DESPEDIDA
CP: Com fé e esperança na vida eterna, 
recomendemos ao Pai de misericórdia 
este (a) nosso (a) irmão (a) que morreu 
na paz de Cristo.

CP: Ó Pai de misericórdia, em vossas 
mãos entregamos este (a) nosso (a) 
irmão (a), N., na firme esperança de que 
ele (a) ressuscitará no último dia com 
todos os que no Cristo adormeceram. 
Abri para ele (a) as portas do paraíso; 
e a nós que aqui ficamos, consolai-
nos com a certeza de que um dia nos 
encontraremos todos em vossa casa. 
Por Cristo, nosso Senhor.

T: Amém.

Pai - Nosso.

(Quem preside pode aspergir o 
corpo com água benta)

CP: Santos de Deus, vinde em seu 
auxílio; anjos do Senhor, recebei na 
glória eterna este (a) servidor (a) N. 
Cristo, nosso Senhor, te chamou. Ele 
te acolha no paraíso para o descanso 
eterno.

T: Amém.

CP: Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno.

T: E brilhe para ele (a) a vossa luz.

CP: Descanse em paz.

T: Amém.
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VIGÍLIA EUCARÍSTICA 
(Entoar um refrão meditativo)

CP: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

T: Amém. 

CP: A graça de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comunhão do 
Espírito Santo estejam convosco.

T: Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.

MOTIVAÇÃO
Reunidos para este momento de Vigília 
Eucarística, recordamos que a presença 
do Senhor decorre da Celebração 
Eucarística e a ela nos conduz. 
Eucaristia é fonte de fraternidade, 
serviço e comunhão.

(Durante o canto da comunidade, 
o presidente expõe o Santíssimo 

Sacramento).

Canto: Eis-me aqui Senhor

R: Eis-me aqui Senhor! / Eis-me aqui 
Senhor!/ Pra fazer tua vontade/ pra 
viver do teu amor/ Pra fazer tua 
vontade/ Pra viver no teu amor/ Eis-
me aqui Senhor!

1. O Senhor é o pastor que me 
conduz/ por caminhos nunca 
vistos me enviou/ sou chamado a 
ser fermento sal e luz/ e por isso 
respondi: aqui estou!

2. Ele pôs em minha boca uma 

canção/ me ungiu como profeta 
e trovador/ da história e da 
vida do meu povo/ e por isso 
respondi: aqui estou!

3. Ponho a minha confiança no 
Senhor/ da esperança sou 
chamado a ser sinal/ seu ouvido 
se inclinou ao meu clamor/ e por 
isso respondi: aqui estou!

CP: Graças e louvores se deem a todo 
o momento.

T: Ao Santíssimo e Diviníssimo 
Sacramento!

MOMENTO DE SILÊNCIO
(Após a exposição do Santíssimo faz-se 
alguns minutos de silêncio. E, pode-se 

fazer a Recordação da Vida).

LITURGIA DA PALAVRA
(Usar leituras próprias para esta celebração)

ORAÇÃO SILENCIOSA.

CANTOS 

(Breve silêncio de adoração).

BENÇÃO DO SANTÍSSIMO
(O presbítero ou diácono aproxima-se 
do altar, faz a genuflexão e se ajoelha: 
entoa-se um hino ou outro cântico 

eucarístico.)

Tão Sublime Sacramento, adoremos 
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neste altar;/ pois o Antigo Testamento 
deu ao Novo o seu lugar./ Venha a fé por 
suplemento, os sentidos completar./ 
Ao eterno Pai cantemos e a Jesus, o 
Salvador./ Ao Espírito exaltemos, na 
Trindade eterno Amor./ Ao Deus Uno 
e Trino demos, a alegria do louvor./ 
Amém! Amém!

CP:Do céu lhes destes o Pão.

T:Que contém todo sabor!

Oração
Senhor Jesus Cristo, neste admirável 
Sacramento, nos deixastes o memorial 
da vossa paixão. Dai-nos venerar 
com tão grande amor o mistério do 
vosso Corpo e do vosso Sangue, que 
possamos colher continuamente os 
frutos da Redenção. Vós que viveis 
e reinais com o Pai, na unidade do 
Espírito Santo.

T: Amém!

(Benção do Santíssimo Sacramento)

REPOSIÇÃO 
CP: Bendito seja Deus / Bendito seja o 
seu Santo nome. / Bendito seja Jesus 
Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro 
homem. / Bendito seja o nome de 
Jesus. /Bendito seja o seu Sacratíssimo 
Coração. / Bendito seja o seu 
preciosíssimo Sangue. /Bendito seja 
Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento 
do altar. / Bendito seja o Espírito Santo 
Paráclito. / Bendita seja a grande Mãe 
de Deus Maria Santíssima. / Bendita 
seja a sua gloriosa Assunção. / Bendito 
seja o nome de Maria Virgem e Mãe. /
Bendito seja São José, seu castíssimo 
esposo. / Bendito seja Deus nos seus 

Anjos e nos seus Santos.

Oração pela Igreja e pela Pátria

Deus e Senhor nosso, / protegei vossa 
Igreja, / dai-lhe santos pastores e 
dignos ministros. / Derramai vossas 
bênçãos / sobre nosso santo Padre, o 
Papa, /sobre nosso Bispo, /sobre nosso 
Pároco e todo Clero; / sobre o chefe da 
nação e do Estado / e sobre todas as 
pessoas constituídas em dignidade, /
para que governem com justiça. / Dai 
ao povo brasileiro / paz constante / e 
prosperidade completa. /Favorecei, 
/ com os efeitos contínuos da vossa 
bondade, / o Brasil, este bispado, / a 
Paróquia em que habitamos /a cada 
um de nós em particular, / e a todas as 
pessoas / por quem somos obrigados 
a orar / ou que se recomendaram / as 
nossas orações. /Tende misericórdia /
das almas dos fiéis, / que padecem 
no purgatório. / Dai-lhes, Senhor, / o 
descanso e a luz eterna.

(Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória)

CP: Graças e louvores se deem a todo 
momento:

T: Ao Santíssimo e diviníssimo 
Sacramento.

CP: O Deus da vida que se revela na 
pessoa de Jesus Cristo nos encha do 
seu Espírito e nos renove na alegria de 
servir com amor, agora e para sempre.

T: Amém!

CP: Louvado seja nosso Senhor Jesus 
Cristo.

T: Para sempre seja louvado!
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PREPARANDO O AMBIENTE
Mesa forrada com toalha branca. A 
Bíblia aberta na Palavra que vai ser lida 
e flores. Caso seja oportuno, podem-se 
acrescentar outros símbolos religiosos.

ABERTURA
(Acolher a todos em clima de alegria e 
esperança, especialmente, àqueles que 
foram convidados pela família onde se 
realiza o Círculo Bíblico. Pedir para que 
eles apresentem os convidados. Pedir 
ao casal ou a alguém da família para 
dizer o que mais lhe motivou a fazer 
esse pedido de oração).

CANTO: Apropriado

SINAL DA CRUZ
DIRIGENTE: A Graça de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, o Amor do Pai e a 
Comunhão do Espírito Santo estejam 
com todos aqui presentes.

TODOS: BENDITO SEJA DEUS QUE 
NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO!

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO
DIRIGENTE: Estamos reunidos com 
a Palavra de Deus que é o Cristo 
ressuscitado, para rezar por essa 
família que pede a oração da Igreja. 

O Papa Francisco afirma: “O bem da 
família é decisivo para o bem do mundo 
e da Igreja... Fiéis ao ensinamento de 
Cristo, olhamos a realidade atual da 
família em toda a sua complexidade, 
nas luzes e nas sombras”.

É com essa disposição que 
queremos buscar na Palavra de Deus 
a força maior para o bem deste casal e 
de todos os casais, o bem desta família 
e de todas as famílias.  Lembremo-
nos, agora, de outros casais e outras 
famílias que, também, pedem nossas 
orações.
(Breve pausa)

SALMODIA
(Escolha UM dos salmos abaixo. Convide 
todos a rezá-lo.)
PRIMEIRA OPÇÃO  -  SALMO 33 (34)
SEGUNDA OPÇÃO -  SALMO 68 (69)
TERCEIRA OPÇÃO – SALMO 61 (62)

RECORDAÇÃO DA VIDA
DIRIGENTE: (Caso seja oportuno, pedir 
que se recorde os bons momentos e as 
lutas do dia a dia do casal e da família).

A PALAVRA DE DEUS
CANTO: Apropriado

DIRIGENTE: O Espírito Santo nos 
ilumine na reflexão da Palavra de Deus. 

IGREJA EM SAÍDA CELEBRAÇÃO
DE VISITA ÀS FAMÍLIAS 

Por uma necessidade do casal ou da família

“Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos: O vosso coração reviverá!”. 
(SL 68/69, 33)
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OPÇÕES DE LEITURAS DA SAGRADA 
ESCRITURA

(Escolher APENAS UMA leitura seja ela 
do Antigo ou do Novo Testamento)

ANTIGO TESTAMENTO
Gn 2, 18-24 >“... o osso de meus ossos e 
a carne de minha carne.”(vs.23)
Tb 8,4-8 > Tobias e Sara rogam a Deus 
pelo seu casamento.
Jr 31, 31-34 >“Eis a aliança que, então, 
farei com a casa de Israel” (vs.33)

NOVO TESTAMENTO
Rm 8, 31-34 >“Se Deus é por nós, quem 
será contra nós?” (vs.31)
Rm 8, 35-39 >“Quem nos separará do 
amor de Cristo?” (vs. 4)
Fl 4,4-9 >“Alegrai-vos sempre nos 
Senhor”. (vs. 4)
Cl 3,12-17 >“... revesti-vos da caridade, 
que é o vínculo da perfeição”. (vs. 14)
1 Jo 3, 18-24 >“... amemos por atos e 
em verdade”.  (vs. 18)

EVANGELHOS
Mt 5, 13-16 > Sal da terra e luz do 
mundo.
Mt 7, 24-27 > A casa construída sobre 
a rocha.
Mt 22, 34-40 > Os dois maiores 
mandamentos.
Mc 10, 1-9 > Homem e mulher será uma 
só carne.
Jo 2, 1-11 > Bodas de Caná.
Jo 15, 9-12 > Perseverar no amor de 
Cristo. 

MEDITAÇÃO DA PALAVRA
(Breve silêncio) Aquele que dirige 
o encontro, ou outra pessoa antes 
designada, faça uma rápida 

releitura da Palavra lida, explicando, 
resumidamente, o que essa Palavra 
diz em si. Essa parte não deve ser 
longa.  Para isso, aquele que faz essa 
explicação deverá ter antes estudado e 
rezado o texto. 

Seguindo à meditação, o dirigente 
apresenta o que essa Palavra de Deus 
veio trazer a nós. Qual é a força e a 
esperança que essa Palavra traz ao 
casal que pede a oração.

ORAÇÃO
DIRIGENTE: Façamos nossas preces 
ao Cristo, Filho de Deus, que nasceu 
de Maria e habitou num lar, em uma 
família, dizendo:

TODOS: FICA CONOSCO, SENHOR!
1. Ó Cristo, tu que santificaste a casa 

de Nazaré, venha morar nesta casa 
e dá-nos tua bênção e tua paz.

TODOS: FICA CONOSCO, SENHOR!

2. Tu que aceitaste a hospitalidade 
de Marta e Maria, entra nesta casa 
e ajuda-nos a manter suas portas 
abertas para acolher a todos que 
chegam.

TODOS: FICA CONOSCO, SENHOR!
3. Tu que disseste aos discípulos 

“quando entrardes numa casa 
dizei  primeiro: a paz esteja nesta 
casa”(Lc 10,5), confirma tua paz 
em nossos corações e em nossas 
vidas. 

TODOS: FICA CONOSCO, SENHOR!

 (preces espontâneas)

Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai



136
ANEXOS

OREMOS
(Breve silêncio). Todos estendam as 
mãos sobre o casal ou a pessoa que 
pediu a oração enquanto o dirigente 

reza a oração da bênção.

ORAÇÃO À SAGRADA FAMÍLIA
(Papa Francisco, “Sobre o Amor na 
Família”)
Jesus, Maria e José, / em Vós 
contemplamos o esplendor do 
verdadeiro amor. / Confiantes, a Vós 
nos consagramos. / Sagrada Família 
de Nazaré, / tornai também as nossas 
famílias / lugares de comunhão e 
cenáculos de oração, autênticas 
escolas do Evangelho / e pequenas 
Igrejas domésticas. / Sagrada Família 
de Nazaré, / que nunca mais haja nas 
famílias episódios de violência, de 
fechamento e divisão; / e quem tiver 
sido ferido ou escandalizado / seja 
rapidamente consolado e curado. 

/ Sagrada Família de Nazaré, / fazei 
que todos nos tornemos conscientes 
do caráter sagrado e inviolável da 
família, / da sua beleza no projeto de 
Deus. / Jesus, Maria e José, / ouvi-nos e 
acolhei a nossa súplica. / Amém!

BENÇÃO FINAL E DESPEDIDA
DIRIGENTE: Que Deus Pai conserve no 
amor este casal e sua  família, para que 
a paz de Cristo habite e permaneça 
sempre nesta casa. 
TODOS: Amém!
DIRIGENTE: O Senhor Jesus Cristo, que 
participou das bodas de Caná, nunca 
deixe faltar o vinho novo da alegria e 
da paz, neste lar. 
TODOS: Amém!
Fonte: Outras celebrações estão à disposição 
na Cartilha Círculo Bíblico Missionário. 
Gráfica Diocesana.

LITURGIA EM GOTAS

Terminada a Oração do Senhor, o 
sacerdote, de mãos estendidas, diz 
sozinho, o embolismo: Livrai-nos de 
todos os males, no fim do qual o povo 
aclama: Vosso é o reino.

Em seguida, o sacerdote, de mãos 
estendidas, diz em voz alta a oração 
Senhor Jesus Cristo, dissestes; 
terminada esta, estendendo e unindo 
as mãos, voltado para o povo, anuncia 
a paz, dizendo: A paz do Senhor 

esteja sempre convosco. O povo 
responde: O amor de Cristo nos uniu. 
Depois, conforme o caso, o sacerdote 
acrescenta: Meus irmãos e minhas 
irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus.

O sacerdote pode dar a paz aos 
ministros, mas sempre permanecendo 
no âmbito do presbitério para que 
não se perturbe celebração. Faça 
o mesmo se por motivo razoável 
quiser dar a paz para alguns fiéis. 
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Todos, porém, conforme as normas 
estabelecidas pela Conferência dos 
Bispos expressam mutuamente a paz, 
a comunhão e a caridade. Enquanto 
se dá a paz, pode-se dizer: A paz do 
Senhor esteja sempre contigo, sendo 
a resposta: Amém.

A seguir, o sacerdote toma a hóstia, 
parte-a sobre a patena e deixa cair 
uma partícula no cálice, dizendo em 
silêncio: Esta união. Enquanto isso, 
o coral e o povo cantam ou dizem o 
Cordeiro de Deus.

Em seguida, o sacerdote diz, em 
silêncio e com as mãos juntas, a oração 
da Comunhão: Senhor Jesus Cristo, 
Filho de Deus vivo, ou Senhor Jesus 
Cristo, o vosso Corpo.

Terminada a oração, o sacerdote faz 
genuflexão, toma hóstia consagrada 
na mesma Missa e, segurando-a um 
pouco elevada sobre a patena ou sobre 
o cálice, diz voltado para o povo: Felizes 
os convidados etc., e juntamente com 
o povo, acrescenta uma só vez: Senhor, 
eu não sou digno.

De pé e voltado para o altar, o 
sacerdote diz em silêncio: O Corpo de 
Cristo me guarde para a vida eterna, 
e comunga com reverência o Corpo de 
Cristo. A seguir, segura o cálice e diz 
também em silêncio: Que o Sangue de 
Cristo me guarde para a vida eterna, 
e com reverência bebe o Sangue de 
Cristo.

Enquanto o sacerdote comunga 
o Sacramento, entoa-se o canto da 
Comunhão.

O sacerdote toma, então, a patena 
ou o cibório e se aproxima dos que 
vão comungar e que normalmente se 
aproximam em procissão.

Não é permitido aos fiéis receber 
por si mesmos o pão consagrado nem 
o cálice consagrado e muito menos 
passar de mão em mão entre si. Os 
fiéis comungam ajoelhados ou de 
pé, conforme for estabelecido pela 
Conferência dos Bispos. Se, no entanto, 
comungarem de pé, recomenda-se 
que, antes de receberem o Sacramento, 
façam devida reverência, a ser 
estabelecida pelas mesmas normas.

Se a Comunhão é dada sob a espécie 
do pão somente, o sacerdote mostra a 
cada um a hóstia um pouco elevada, 
dizendo: O Corpo de Cristo. Quem vai 
comungar responde: Amém, recebe 
o Sacramento, na boca ou, onde for 
concedido, na mão, à sua livre escolha. 
O comungante, assim que recebe a 
santa hóstia, consume-a inteiramente.

Quando a Comunhão se fizer sob 
as duas espécies, observe-se o rito 
descrito no lugar próprio.

Outros presbíteros eventualmente 
presentes podem ajudar o sacerdote 
na distribuição da Comunhão. Se não 
houver e se o número dos comungantes 
for muito grande, o sacerdote pode 
chamar ministros extraordinários para 
ajudá-lo, ou seja, o acólito instituído 
bem como outros fiéis que para isso 
foram legitimamente delegados. Em 
caso de necessidade, o sacerdote 
pode delegar fiéis idôneos para o caso 
particular.
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Estes ministros não se aproximem 
do altar antes que o sacerdote tenha 
tomado a Comunhão, recebendo 
sempre o vaso que contém as espécies 
da Santíssima Eucaristia a serem 
distribuídas aos fiéis, da mão do 
sacerdote celebrante.

Terminada a distribuição da 
Comunhão, o próprio sacerdote, no 
altar, consome imediatamente todo o 
vinho consagrado que tenha sobrado; 
as hóstias que sobram, ele as consome 
ao altar ou as leva ao lugar destinado á 
conservação da Eucaristia.

Tendo voltado para o altar, o 
sacerdote recolhe os fragmentos, se os 
houver; a seguir, de pé junto ao altar, ou 
junto a credencia, purifica a patena ou 
o cibório sobre o cálice; depois, purifica 
o cálice dizendo em silêncio: Fazei, 
Senhor, e enxuga-o com o sanguinho. 
Se os vasos foram purificados sobre o 
altar, o ministro os leva a credencia. 
Pode-se também deixar, devidamente 

cobertos no altar ou na credencia, 
sobre o corporal, os vasos a purificar, 
sobretudo quando são muitos, e 
purificá-los imediatamente após a 
Missa, depois da despedida do povo

Em seguida, o sacerdote pode voltar 
à cadeira. Pode-se guardar durante 
algum tempo um sagrado silêncio, ou 
entoar um salmo ou outro canto ou 
hino de louvor.

A seguir, de pé, junto á cadeira 
ou ao altar, voltado para o povo, o 
sacerdote diz, de mãos unidas, Oremos 
e, de mãos estendidas, recita a Oração 
depois da Comunhão, que pode ser 
precedida de um momento de silêncio, 
a não ser que já se tenha guardado 
silêncio após a Comunhão. No fim da 
oração o povo aclama: Amém.

Edições CNBB. Instrução Geral do Missal 
Romana e Introdução ao Lecionário. 2018. 
P.82-85.
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