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ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

DOMINGO DA DIVINA MISERICÓRDIA

SANTAS MISSÕES POPULARES

O SENHOR ESTÁ PRESENTE NA COMUNIDADE REUNIDA

(Pedir um crismando para acender o Círio, en-
quanto a comunidade canta: Salve Luz Eterna,
Luz és Tu, Jesus! Teu clarão é a fé, fé que nos
conduz!)

01. MOTIVAÇÃO
C. Neste Domingo da Divina Misericórdia,
damos graças ao Senhor pelo Seu eterno
amor. Ele está sempre disposto a nos per-
doar, quando nosso coração arrependido

volta-se para Seu amor.
Refrão: Jesus Cristo está vivo entre
nós, Aleluia, Aleluia (2x)
C. Recordamos a confissão de fé de Tomé
e a manifestação do Senhor Ressuscitado
na comunidade dos discípulos reunidos.
Celebramos a Páscoa de Jesus nas festivi-
dades de Nossa Senhora da Penha. Tam-
bém nos grupos e comunidades que ge-
ram libertação, comunhão e paz. Iniciemos
cantando.

02. CANTO
O Ressuscitado vive entre nós... nº 178

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. "Vimos o Senhor!" Este é o grande
anúncio da Páscoa! Encorajados pela pre-
sença d'Ele no meio de nós, saudemos a
Trindade: Em nome do Pai e do Filho e
do Espírito Santo. Amém.
D. O Senhor que dá o dom da paz e o
Espírito Santo esteja sempre convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.



04. BÊNÇÃO E ASPERSÃO DA ÁGUA
D. Irmãos e irmãs, bendigamos ao Deus da
vida. Ele nos faz participar da alegria dos
que foram batizados na Páscoa. Que esta
água recorde o nosso batismo e a salvação
trazida por Cristo. (silêncio).
D. Ó Deus, nós Vos bendizemos por
esta água que fecunda a terra e man-
tém viva a Vossa criação. Ela recorda o
êxodo da primeira aliança. Lembra-nos
o mergulho de Jesus nas águas do
Jordão. No Batismo, Ele se manifestou
Filho querido e servidor do Reino! Por
esta água, o Vosso Espírito venha so-
bre nós e faça-nos renascer para uma
vida nova, agora e sempre. Amém.
Canto para a aspersão: Eu vi, eu vi, vi
foi água a manar... nº 859
D. Deus, Pai de misericórdia, perdoai nos-
sos pecados e nos conduzais à vida eterna.
Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Os que acreditaram no Ressuscitado
realizaram sinais e maravilhas. Manifeste-
mos nossa alegria pela Ressurreição do
Senhor, cantando.
Glória a Deus nas alturas, na terra... nº
238

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus de eterna misericórdia,
reacendeis a fé do Vosso povo na reno-
vação da festa pascal. Aumentai a gra-
ça que nos destes. Fazei que compre-
endamos melhor o batismo que nos la-
vou, o Espírito que nos deu vida nova e
o sangue que nos redimiu. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. Ouçamos as leituras para acolher os
apelos de Deus neste Tempo Pascal.

PRIMEIRA LEITURA: At 5, 12-16

L.1 Leitura dos Atos dos Apóstolos.

SALMO RESPONSORIAL: 117(118)
Refrão: Dai graças ao Senhor, porque
Ele é bom! "Eterna é a sua misericór-
dia!"

SEGUNDA LEITURA:
Ap 1, 9-11a.12-13.17-19

L.2 Leitura do Livro do Apocalipse de
São João

EVANGELHO: Jo 20, 19-31

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Solo: "Acreditaste, Tomé, porque me vis-
te. Felizes os que creram sem ter visto!"

Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Por sua Paixão-Morte e Ressurreição Je-
sus Cristo inaugura uma nova criação. Ele
se manifesta no primeiro dia da semana.
Anuncia a paz, comunica o Espírito aos dis-
cípulos para serem ministros da reconcilia-
ção e da paz.
Sempre no 2º Domingo da Páscoa temos o
mesmo evangelho. Mais uma vez, no 1º dia
da semana, Jesus aparece. Tomé reconhe-
ce em Jesus seu Senhor e seu Deus. Ele o
reconhece ressuscitado quando participa da
comunidade.
É neste 1º dia, o dia do Senhor, que João
revela Jesus ressuscitado no livro do
Apocalipse. Neste Ano C, nossas comuni-
dades são convidadas a viver a
espiritualidade pascal à luz do livro do



Apocalipse proclamado na 2ª leitura. É um
grandioso canto ao Cordeiro imolado e glo-
rioso. Mostra os poderes do Cristo ressus-
citado e vitorioso, presente a atuante nas
comunidades. É o livro do consolo e da es-
perança.
Nosso Senhor vive pelos séculos. Pelo seu
espírito transmite poderes à Igreja. Ela se
forma e se expande  pelo mundo, conforme
percebemos nos Atos dos Apóstolos.
Hoje temos um retrato das várias comuni-
dades no início da nossa Igreja. Eram co-
munidades que se reuniam aos Domingos.
Nelas, os apóstolos faziam milagres e pro-
dígios. Os doentes eram curados. A convi-
vência era fraterna. Por isso "Aderiam ao
Senhor fiéis em número cada vez maior".
A força do Cristo ressuscitado manifesta-
se na comunidade reunida. Inaugura-se uma
nova criação, a partir de um novo templo
do Cristo ressuscitado. Ele dá o novo so-
pro de vida sobre a humanidade.
A verdadeira fé cristã se vive em comuni-
dade. Cristo vem ao nosso encontro e na
situação concreta de cada pessoa. Reforça
nossa fé frágil e nos encoraja. Como a Tomé,
Ele nos diz hoje: "Felizes os que acredita-
ram sem ter visto".
Fazemos a experiência do encontro com
Cristo participando da comunidade todos
os Domingos?

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Rezemos o Credo Niceno-
Constantinopolitano (Página 14 do livrinho
de cantos)
Todos: Creio em um só Deus, Pai Todo-
Poderoso, criador do céu e da terra, 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, ge-
rado, não criado, consubstancial ao Pai. Por

Ele todas as coisas foram feitas. E por nós,
homens, e para nossa salvação, desceu dos
céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no
seio da Virgem Maria, e se fez homem. Tam-
bém por nós foi crucificado sob Pôncio
Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressusci-
tou ao terceiro dia, conforme as escrituras,
e subiu aos céus, onde está sentado à direi-
ta do Pai. E de novo há de vir, em sua gló-
ria, 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 Filho; e com o Pai e o Filho é ado-
rado e glorificado; Ele que falou pelos pro-
fetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e
apostólica. Professo um só batismo para a
remissão dos pecados, e espero a ressur-
reição dos mortos e a vida do mundo que
há de vir. Amém.

10. LADAINHA DO DIA DO SE-
NHOR
D. Cantemos a Ladainha do Dia do Se-
nhor.
No Dia do Senhor... nº 389

Oração das Santas Missões Populares
L.1 Senhor que dissestes aos vossos discí-
pulos, "ide pelo mundo inteiro e anunciai o
Evangelho a toda criatura", concedei à nossa
Igreja diocesana a graça de realizar este
santo mandato.
L.2 Vós que destes aos vossos Apóstolos
o Espírito Santo, enviai sobre todas as for-
ças vivas da Igreja Diocesana os dons des-
te mesmo Espírito, a fim de que, com ale-
gria, empenho e sabedoria se engajem nas
Santas Missões Populares.
L.1 Que esta ação evangelizadora, assumi-
da com alegria e entusiasmo, seja o com-
promisso maior do Bispo, dos presbíteros,
dos diáconos e seminaristas, das religiosas
e de cada cristão. Que cada pastoral e mo-
vimento eclesial elejam as Santas Missões
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Populares, a sua prioridade.
L.2 Que Maria, Mãe da Igreja, São
Mateus, o grande Apóstolo e todos os
nossos santos padroeiros nos ajudem a ser
verdadeiros Discípulos Missionários de
Jesus Cristo, para que nosso povo tenha
vida.
Amém!

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Apresentemos ao Senhor nossas paró-
quias em missão. Chegou a etapa do sa-
borear: as grandes Semanas Missionárias!
(Entrar com símbolos das SMP: bandeiras, sa-
colas, fotografias, etc.)
Ofertamos ao Senhor... nº 506

12. PAI NOSSO
D. Animados pelo Espírito do Ressuscita-
do e obedientes ao seu mandato missioná-
rio, rezemos. Pai nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. A paz é dom e compromisso.  Jesus a
oferece três vezes no Evangelho. Saude-
mos a quem está ao nosso lado com o
mesmo propósito de Jesus.
Canto à escolha.

14. ORAÇÃO
D. Concedei, ó Deus onipotente, que
conservemos em nossa vida a Palavra
que nos alimentou neste encontro
pascal. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

15. AVISOS
C. Amanhã rezaremos em comunhão com
todas as comunidades e com todo o nosso

Leituras para a Semana

2ª Is 7, 10-14; 8,10 / Sl 39(40) /Hb 10,4-10/ Lc 1, 26-38
3ª At 4, 32-37 / Sl 92(93) / Jo 3, 7b-15
4ª At 5, 17-26 / Sl 33(34) / Jo 3, 16-21
5ª At 5, 27-33 / Sl 33(34) / Jo 3, 31-36
6ª At 5, 34-42 / Sl 26(27) / Jo 6, 1-15
Sáb.: At 6, 1-7 / Sl 32(33) / Jo 6, 16-21

Estado, que celebram sua padroeira Nossa
Senhora da Penha.
- Lembremos em nossas orações dos bis-
pos do Brasil, que iniciam dia 6 sua
Assembleia anual.
- Dia 07 comemora-se o Dia Mundial da
Saúde. Vamos lutar por esta necessidade
básica?

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. Aquele que por sua morte nos deu a eter-
na liberdade, nos conceda, por sua graça, a
herança eterna: em nome do Pai e do Fi-
lho e do Espírito Santo. Amém.
D. Ide em paz e que o Senhor vos acompa-
nhe, Aleluia, Aleluia.
Todos: Graças a Deus, Aleluia, Aleluia!

17. CANTO
Por sua morte... nº 794


