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6º DOMINGO DA PÁSCOA
ANIMADOR(A): Irmãs e irmãos, o
amor a Deus e ao próximo constituem
o ponto central de nossa fé. Assim, a
Liturgia de hoje nos orienta a receber
com gratidão o amor com que Deus
nos ama por primeiro e a repartir, com
gestos concretos de generosidade,
esse amor com o nosso próximo. Com
esta certeza, nos preparamos para
celebrar Pentecostes, o derramamento
mais visível do amor de Deus sobre a
Igreja, transformando-a em
anunciadora corajosa do Reino.

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

3. ATO PENITENCIAL
PR.: O Senhor disse: “Quem dentre vós
estiver sem pecado, atire a primeira
pedra”. Reconheçamo-nos todos
pecadores e perdoemo-nos
mutuamente do fundo do coração.
Silêncio Orante

PR.: Senhor, que, subindo ao céu, nos
presenteastes com o dom do Espírito,
tende piedade de nós.
AS.:Senhor, tende piedade de nós.
PR.: Cristo, que dais vida a todas as
coisas com o poder da vossa palavra,

tende piedade de nós.
AS.: Cristo, tende piedade de nós.
PR.: Senhor, Rei do universo e Senhor
dos séculos, 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.
4.GLÓRIA (preferencialmente cantado)
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.
5. ORAÇÃO DO DIA
PR.: Deus todo-poderoso, dai-nos
celebrar com fervor estes dias de júbilo
em honra do Cristo ressuscitado, para
que nossa vida corresponda sempre
aos mistérios que recordamos. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo.
AS.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
6. 1ª LEITURA (At 10,25-26.34-35.44-48)
Leitura dos Atos dos Apóstolos.
25
Quando Pedro estava para entrar em
casa, Cornélio saiu-lhe ao encontro,

caiu a seus pés e se prostrou. 26Mas
Pedro levantou-o, dizendo: “Levantate. Eu também sou apenas um
homem.” 34Então, Pedro tomou a
palavra e disse: “De fato, estou
compreendendo que Deus não faz
distinção entre as pessoas. 35Pelo
contrário, ele aceita quem o teme e
pratica a justiça, qualquer que seja a
nação a que pertença.” 44Pedro estava
ainda falando, quando o Espírito
Santo desceu sobre todos os que
ouviam a palavra. 45Os fiéis de origem
judaica, que tinham vindo com Pedro,
ficaram admirados de que o dom do
Espírito Santo fosse derramado
também sobre os pagãos. 46Pois eles
os ouviam falar e louvar a grandeza de
Deus em línguas estranhas. Então
Pedro falou: 47“Podemos, por acaso,
negar a água do batismo a estas
pessoas que receberam, como nós, o
Espírito Santo?” 48E mandou que
fossem batizados em nome de Jesus
Cristo. Eles pediram, então, que Pedro
ficasse alguns dias com eles. Palavra
do Senhor.
AS.: Graças a Deus.
7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 97)
Refrão: O Senhor fez conhecer a
salvação /e revelou sua justiça às
nações.
SALMISTA: Cantai ao Senhor Deus
um canto novo, / porque ele fez
prodígios! / Sua mão e o seu braço
forte e santo/ alcançaram-lhe a vitória.
SALMISTA: O Senhor fez conhecer a
salvação, / e às nações, sua justiça; /
recordou o seu amor sempre fiel / pela
casa de Israel
SALMISTA: Os confins do universo
contemplaram / a salvação do nosso
Deus. / Aclamai o Senhor Deus, ó terra

inteira,/ alegrai-vos e exultai!

conhecer tudo o que ouvi de meu Pai.
Não fostes vós que me escolhestes,
mas fui eu que vos escolhi e vos
designei para irdes e para que
produzais fruto e o vosso fruto
permaneça. O que então pedirdes ao
Pai em meu nome, ele vo-lo
concederá. 17Isto é o que vos ordeno:
amai-vos uns aos outros”. Palavra da
Salvação.
AS.: Glória a vós, Senhor!
16

8. 2ª LEITURA (1Jo 4, 7-10)
LEITOR(A): Leitura da Primeira Carta
de São João.
Caríssimos: 7amemo-nos uns aos
outros, porque o amor vem de Deus e
todo aquele que ama nasceu de Deus e
conhece Deus. 8Quem não ama não
chegou a conhecer a Deus, pois Deus é
amor. 9Foi assim que o amor de Deus
se manifestou entre nós: Deus enviou
o seu Filho único ao mundo, para que
tenhamos vida por meio dele. 10Nisto
consiste o amor: não fomos nós que
amamos a Deus, mas foi ele que nos
amou e enviou seu Filho como vítima
de reparação pelos nossos pecados.
Palavra do Senhor.
AS.: Graças a Deus.
9. ACLAMAÇÃO
Refrão: Aleluia, aleluia, aleluia!
(bis)
Quem me ama realmente guardará
minha palavra, / e meu Pai o amará, e a
ele nós viremos.
10.EVANGELHO (Jo 15, 9-17)
PR.: O Senhor esteja convosco.
AS.: Ele está no meio de nós.
PR.: Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo, segundo João.
AS.: Glória a vós, Senhor!
PR. Naquele tempo, disse Jesus a seus
discípulos: 9“Como meu Pai me amou,
assim também eu vos amei.
Permanecei no meu amor. 10 Se
guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor, assim
como eu guardei os mandamentos do
meu Pai e permaneço no seu amor. 11Eu
vos disse isso para que a minha alegria
esteja em vós e a vossa alegria seja
plena. 12Este é o meu mandamento:
amai-vos uns aos outros, assim como
eu vos amei. 13Ninguém tem amor
maior do que aquele que dá sua vida
pelos amigos. 14Vós sois meus amigos,
se fizerdes o que eu vos mando. 15Já
não vos chamo servos, pois o servo
não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos
chamo amigos, porque vos dei a

11. HOMILIA / REFLEXÃO
Após homilia, momento de silêncio para
oração pessoal.

pela intercessão dela vivenciar, em
plenitude, o fecundo amor de nosso
Redentor, na comunidade, na família,
no trabalho e em todos os ambientes
deixando-nos conduzir e fortalecer nos
caminhos da solidariedade e da
esperança, rezemos:
PR.:Deus de amor, ouvi hoje a oração
dos Vossos filhos que celebram a
ressurreição de Jesus Cristo, e fazei
que o dom do Vosso Espírito guarde
em nós a memória sempre viva do que
Ele disse e ensinou aos Seus
discípulos. Ele que é Deus convosco,
na unidade do Espírito Santo.
AS: Amém.

12. PROFISSÃO DE FÉ
13. PRECES DA COMUNIDADE
Sugerimos que a equipe de liturgia
prepare preces que expressem a vida da
comunidade.

PR.:Irmãos e irmãs, todos os
ensinamentos do Senhor Jesus podem
ser resumidos no amor a Deus e ao
próximo. Cheios de confiança façamos
chegar a Ele nossas súplicas através de
nossas preces.
AS: Senhor, fazei-nos viver no amor
e atendei-nos
1- Senhor, Pedro revelou o vosso amor
a Cornélio e a muitos outros. Que
vossa Igreja, espalhada neste mundo
também possa vos revelar pelo amor
fraterno, a toda a humanidade ferida
pelo pecado, rezemos:
2- Senhor, em Jesus nos ensinastes
que pelo amor permanecemos em vós;
dai, a todos os povos e nações, a graça
de encontrarem em vós a verdadeira
alegria para que vivam na paz e na
fraternidade e que ninguém seja
discriminado ou excluído, rezemos:
3- Senhor, que nos ordenais amar-nos
uns aos outros, concedei a todos nós
aqui reunidos, que saibamos viver
humildemente a prática do perdão
como fruto do amor, donde virão
muitos frutos de salvação para nós e
para todo o mundo, rezemos:
4- Senhor, que fizestes da Virgem
Maria sinal pleno do amor e a
tornastes discípula fiel, concedei-nos

LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
Na Celebração da Palavra
RITO DE PARTILHA

ANIMADOR(A): Vencendo o poder da
morte, Jesus Cristo ressuscitou.
Renovemos também nós nosso
compromisso com a nossa fé. Tal
compromisso começa com a partilha.
Façamos nossa oferta.
AS.: Um coração para amar, pra
perdoar e sentir, / para chorar e sorrir /
Ao me criar tu me deste. / Um coração
pra sonhar, / inquieto e sempre a bater
/ Ansioso por entender as coisas que tu
disseste.
Refrão: Eis o que eu venho te dar, /
Eis o que eu ponho no altar. / Toma,
Senhor, que ele é teu. / Meu coração
não é meu. (bis)
RITO DE ACOLHIDA E LOUVOR
PR.: Cristo ressuscitou para a nossa
libertação. Vamos acolher com alegria
em nosso meio, com cânticos, o Cristo
Ressuscitado, Deus de Amor
Sacramentado. Cantemos.
Um Ministro Extraordinário da Eucaristia
deposita sobre o altar as espécies
consagradas.
A comunidade canta:

O pão da vida, a comunhão, / nos
une a Cristo e aos irmãos. / E nos
ensina abrir as mãos / para partir,
repartir o pão. (bis)
1. Lá no deserto a multidão / com fome

segue o Bom Pastor. / Com sede busca
a nova palavra: / Jesus tem pena e
reparte o pão.
PR.: O Pai enviou-nos o seu Filho
Unigênito para a nossa salvação. O
Senhor esteja com vocês.
AS.: Ele está no meio de nós!
PR.: Demos graças ao Senhor, nosso
Deus.
AS.:É nosso dever e nossa salvação!
PR.: Nós te damos graças, ó Deus da
vida, porque neste dia festivo da
Páscoa, nos acolhes na comunhão do
teu amor e renovas nossos corações e
nossa vida com a alegria da
ressurreição de Jesus.
AS.: Glória a ti, Senhor, graças e
louvor.
PR.: Esta comunidade aqui reunida
recorda a vitória de Jesus sobre a
morte, escutando a sua Palavra e
dando graças, na esperança de ver o
novo céu e a nova terra, onde não
haverá mais fome, nem morte, nem
dor, e onde viveremos na plena
comunhão do teu amor.
AS.: Glória a ti...
PR.: Envia sobre nós o teu Espírito,
apressa o tempo da vinda do teu reino,
e recebe o louvor de todo o universo e
de todas as pessoas que te buscam.
AS.: Glória a ti...
RITO DE COMUNHÃO
PR.: Preparando-nos para comungar,
vos chamamos de Pai:
AS.: Pai Nosso...
Segue-se o Rito da Paz

PR.: Eis o Cordeiro de Deus...
AS.: Senhor, eu não sou digno...
Prosseguir a partir do Canto da
Comunhão

LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE APRESENTAÇÃO DAS
OFERENDAS

Refrão: Cristo é o dom do Pai / que
se entregou por nós. / Aleluia,
Aleluia! / Bendito seja o nosso Deus!
1. Dai graças a Deus, pois ele é bom; /
Eterno por nós é seu amor.
2. Coragem e força ele nos dá, /

Fazendo-se nosso Salvador.
3. Eu não morrerei, mas viverei / E,
assim, louvarei o meu Senhor.
15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

PR.: 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.
AS.: Amém!
16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
Prefácio da Páscoa, III: O Cristo vivo
nosso intercessor. (Missal pg. 423)

PR.: Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre e em todo lugar, mas
sobretudo neste tempo em que Cristo,
nossa Páscoa, foi imolado. Ele
c o n t i n u a a o f e r e c e r- s e p e l a
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:
AS.: Santo, Santo, Santo...
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.
PR.: 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.
PR.: Eis o mistério da fé!
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 vossos santos: a Virgem
Maria, Mãe de Deus, São José, seu
esposo, os vossos Apóstolos e
Mártires, e 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 Francisco, nosso
bispo Marco Aurélio, Evaristo, bispo
da Prelazia de Marajó, nossa Igreja
irmã, 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 saciarnos 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.
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.
17. RITO DA COMUNHÃO
ORAÇÃO DO PAI-NOSSO
PR.: Guiados pelo Espírito de Jesus e
iluminados pela sabedoria do
Evangelho ousamos dizer:
AS.: Pai nosso...
PR.: Livrai-nos de todos os males, ó
Pai, e dai-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e
protegidos de todos os perigos,
enquanto, vivendo a esperança,
aguardamos a vinda do Cristo

Salvador.
AS.: Vosso é o Reino, o poder e a
glória para sempre!
ORAÇÃO PELA PAZ
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.
A saudação e antífona de comunhão
ficam a critério do presidente

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.
18. CANTO DE COMUNHÃO
Refrão: O Ressuscitado vive entre
nós. / Amém, aleluia! (bis)
1. Não temais, irmãos, / Eu estive
morto, / mas agora vivo, / vivo para
sempre. Amém.
2. Não temais, irmãos, / Eu sou o
primeiro, / último também; / Eu sou o
vivente. Amém.
3. Não temais, irmãos, / tenho em
mãos as chaves / que da morte foram; /
hoje são vitória. Amém.
4. Não temais, irmãos, / paz convosco
esteja! / Vós sereis felizes, / crendo sem
ter visto. Amém.
Momento de silêncio para oração
pessoal.

19. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
PR.: 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 força
desse alimento salutar. Por Cristo,
nosso Senhor.
AS.: Amém.

RITOS FINAIS
20. ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
PR.: Enviai, Senhor, muitos operários
para a vossa messe.
AS.: Pois a messe é grande, Senhor,
e os operários são poucos.
21. COMUNICAÇÕES
No próximo domingo celebra-se o Dia
Mundial das Comunicações Sociais.
Neste ano, o lema é: “A verdade vos
tornará livres (Jo 8, 32). Fakenews e
jornalismo de paz”. Neste dia, inicia-se
também a Semana de Orações pela
Unidade dos Cristãos.
22. BÊNÇÃO FINAL
A benção e a despedida ficam a
critério do presidente

23. CANTO FINAL
https://www.youtube.com/watch?v=
bjlVhAgu5s
1. Nasceu o sol, lindo arrebol, manhã
de luz porque Jesus venceu a morte,
nos deu uma nova vida, Jesus
ressuscitou! Vê o jardim como floriu,
aquela flor desabrochou e nos olhares
brotou a esperança, Jesus ressuscitou!
Refrão: Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Aleluia! Nós temos vida nova no
amor.
LITURGIA DA PALAVRA DE CADA
DIA:
At 10, 25-26; Sl 97(98); 1Jo 4, 7-10; Jo 15, 917 / 2ªf - At 16, 11-15; Sl 149, 1-6a. 9b; Jo 15,
26 -16,4a / 3ªf At 16, 22-34; Sl137(138);
Jo16, 5-11 / 4ªf - At 17, 15. 18,1; Sl
14a.14bcd; Jo 16,12-15 / 5ªf - At 18, 1-8; Sl
97(98); Jo16, 16-20 / 6ªf - At 18, 9-18;
Sl46(47); Jo 16, 20-23a / SAB - At 18, 23-28;
Sl 46(47); Jo 16, 23b-28
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