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ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

SANTAS MISSÕES POPULARES

OBEDECER À VOZ DO SENHOR

Preparar água benta para aspersão.
Refrão contemplativo: O Ressuscitado
vive... nº 29

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, neste Domingo festivo,
celebramos a Páscoa do Senhor. Ele quer
renovar em nós o compromisso de amor.
Seremos assim, testemunhas fiéis e autênti-

cas de sua misericórdia. Ela se manifesta
em plenitude na sua Ressurreição. Alegres,
cantemos:

02. CANTO
O Senhor ressurgiu... nº 179

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. A Trindade Santa nos reúne para cele-
brar a vitória da vida sobre a morte: Em
nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
D. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo
Ressuscitado, o amor do Pai misericordi-
oso, e a comunhão do Espírito Santo de
amor estejam convosco!
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. BÊNÇÃO E ASPERSÃO DA ÁGUA
D. Deus nos quer purificados para sermos
sinais da ressurreição de Jesus. Por meio
desta água peçamos que Ele nos regenere
para uma vida nova. Peçamos ao Senhor
que abençoe esta água que será aspergida
sobre nós.



(Uma pessoa segura a água enquanto a comu-
nidade canta: "Esta água será abençoada..." -
Enquanto todos estendem a mão, o dirigente co-
loca o Círio na água, reza:)
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 e nos lembra
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 nos faça renascer para uma
vida nova, agora e sempre. Amém.
Canto durante a aspersão: Banhados em
Cristo... nº 2

05. HINO DE LOUVOR
C. Cantemos a nossa alegria na ressurrei-
ção de Jesus.
Glória a Deus nas alturas... nº 239

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que o Vosso povo sempre
exulte pela sua renovação espiritual.
Tendo recuperado agora com 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.
Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. A Ressurreição de Jesus era para os
apóstolos e para as primeiras comunidades
cristãs a grande motivação da caminhada
de fé. A certeza da presença de Cristo res-
suscitado animava a todos. Atentos, ouça-
mos a Palavra de Deus.

PRIMEIRA LEITURA:
At 5, 27b-32.40b-41

L.1 Leitura dos Atos dos Apóstolos.

SALMO RESPONSORIAL: 29(30)
Refrão: Eu vos exalto, ó Senhor, por-
que Vós me livrastes!

SEGUNDA LEITURA: Ap 5, 11-14

L.2 Leitura do Livro do Apocalipse de
São João.

EVANGELHO: Jo 21, 1-19

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, alegria, minha gente... nº 372

Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
A fé cristã é uma experiência de amor com
uma pessoa viva: Jesus Cristo! A certeza
de sua presença na vida dos batizados ani-
ma e encoraja no testemunho cotidiano.
A primeira leitura apresenta uma situação
de perseguição da primeira comunidade por
parte das autoridades dos judeus. Frente à
intimidação, a Igreja, pela boca de Pedro,
proclama: "É preciso obedecer a Deus, an-
tes que aos homens" (v. 29), custe o que
custar. A fé em Cristo, sob a assistência do
Espírito Santo (cf. v. 32), anima os fiéis e
lhes dá perseverança nas provações. Na
liturgia celebramos a presença do Senhor
que conduz a sua Igreja. Asim nos ensina o
Livro do Apocalipse. O Cristo-Cordeiro é
o centro do eterno louvor.
O evangelho é rico em significados: os dis-
cípulos estão na barca, pescando. A pesca
não é frutuosa. Muitas vezes a Igreja (bar-
ca) em meio aos desafios do mundo (mar,
noite) tem sérias dificuldades para anunciar
a fé (pesca). Mas a presença de Cristo muda
tudo: sua Palavra é o rumo certo para que a
evangelização dê frutos (rede cheia). Só o



Senhor pode fazer o milagre de nascer e
crescer a fé nos corações. A ceia na praia
lembra o contexto eucarístico (pão e peixe:
Jesus os "toma" e "distribui"). Nesse con-
texto é que se reafirma a fé de Pedro e sua
missão de apascentar a Igreja de Cristo
("Apascenta as minhas ovelhas"). Essa mis-
são pede um amor capaz de dar a vida como
última consequência.
Hoje, é ainda mais necessário voltar o olhar
para Jesus, beber da sua vida, da sua Pala-
vra, da Eucaristia. É preciso renovar nosso
compromisso e testemunho de amor. Ensi-
na-nos o Papa Francisco: "A primeira ver-
dade da Igreja é o amor de Cristo. E, deste
amor, que vai até o perdão e ao dom de si
mesmo, a Igreja faz-se serva e mediadora
junto dos homens. Por isso, onde a Igreja
estiver presente, aí deve ser evidente a mi-
sericórdia do Pai. Nas nossas paróquias,
comunidades, associações e movimentos,
onde houver cristãos, qualquer pessoa  pode
encontrar um oásis de misericórdia"
(Misericordiae Vultus, 12).
O que podemos melhorar em nossa vida
pessoal e comunitária para viver mais ple-
namente o amor misericordioso de Deus?

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Como Pedro, proclamemos nossa fé,
rezando juntos: Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Certos da presença de Jesus, dirijamos
nossos pedidos a Deus, dizendo: Em Cris-
to Ressuscitado, atendei-nos!
L.1 Que o Papa Francisco e os bispos não
desanimem em sua missão de conduzir a
Igreja, rezemos.
L.2 Que nosso bispo Dom Paulo e os pa-
dres à frente de nossas paróquias, sejam
fiéis ministros da unidade e da misericórdia,
rezemos.
L.1 Que as lideranças das nossas comuni-

dades, perseverem no seu serviço como si-
nais de amor e comunhão, rezemos.
L.2 Que nossa Igreja Diocesana, vivendo
as Santas Missões Populares, se empenhe
com entusiasmo, sabedoria e alegria nessa
iniciativa de evangelização, rezemos.
L.1 As dioceses de nosso Estado no próxi-
mo final de semana realizarão o Seminário
Estadual de CEB's em São Mateus. Que
este encontro de reflexão ajude no cresci-
mento para a missão de nossas comunida-
des eclesiais, rezemos.
D. Ó Senhor, escutai os pedidos da Vossa
Igreja e fazei com que ela se torne testemu-
nha viva da Ressurreição. Por Cristo, nos-
so Senhor. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Apresentemos ao Senhor da Vida nossa
oferta e nosso dízimo. Apresentemos tam-
bém a nossa disposição de viver segundo o
ensinamento de Sua Palavra.
Bendito sejas, ó Rei da glória... nº 502

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e irmãs: a pedra foi removida,
brilhou de novo a Vida! O Pai nos ama tan-
to, que de novo nos doa seu Filho, pela força
do Espírito Santo! Louvemos e aclamemos,
pois o Senhor ressuscitou realmente: está
conosco para sempre, vive com a gente!
Refrão: // Aleluia, Aleluia! Aleluia! Ale-
gria no Senhor! //
D. Deus bondoso e fiel, é bom Vos louvar
em todo tempo e lugar, especialmente nes-
te tempo, em que Cristo, nossa Páscoa, foi
imolado e ressuscitou.
Refrão: Cristo ressuscitou! Cristo res-
suscitou! Vive no nosso meio. Aleluia!
D. Por Ele passamos das trevas para a luz,
da morte para a Vida, da escravidão para a
liberdade de sermos filhos vossos.
Refrão: Meu coração me diz: O Amor
me amou, e se entregou por mim! Jesus
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ressuscitou! Passou a escuridão, o sol
nasceu, a Vida triunfou! Jesus ressus-
citou!
D. Celebramos com alegria a Páscoa do
Cordeiro. Esta é a nossa esperança; isto
nos anima: pois ressurgiremos com Cristo
glorioso!
Refrão: E quando amanhecer o dia
eterno, a plena visão, ressurgiremos
por crer nesta Vida, escondida no Pão.
D. Graças Vos damos, ó Pai, pelo vosso
Filho, que escolhestes e consagrastes com
a força do Espírito Santo. Ressuscitado,
Ele deu a todos nós este mesmo Espírito,
e é nEle que nós Vos louvamos e agrade-
cemos.
Refrão: E cantaremos: Aleluia! E a
nossa terra renovada ficará, se o vosso
Espírito, Senhor, nos enviais!
D. Que as Igrejas cristãs do mundo inteiro
caminhem na unidade. Que haja comunhão
entre todas as religiões e culturas, para a
construção da paz aqui na terra, como si-
nal do vosso Reino.
Refrão: Ressuscitado, o Cristo apare-
ceu: com seus amigos fez a refeição; e
dando a paz, mandou anunciar o Amor
de seu Pai em toda nação.
D. Louvor a Vós, Jesus, da morte Vence-
dor! Glória a Vós, sobre as trevas triun-
fantes: com o Pai e o Espírito Santo, sois
luz nova e radiante. Amém.
Refrão: Jesus Cristo, ontem, hoje e
sempre! Ontem, hoje e sempre: Aleluia!
(2x)

13. PAI NOSSO
D. Como o Senhor ensinou aos seus dis-
cípulos, rezemos também: Pai Nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. O primeiro dom do Ressuscitado à co-
munidade é a paz. Comprometidos com o
projeto de Jesus, saudemo-nos uns aos ou-
tros.
Deus nos abençoe... nº 544

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus, fomos revigorados na fé da
ressurreição do Vosso Filho. Fazei que
prossigamos na vida com esperança, re-
conhecendo sua presença de misericór-
dia no meio de nós. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

16. AVISOS

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. Abençoe-nos o Deus da vida e da mise-
ricórdia: Em nome do Pai, e do Filho e
do Espírito Santo.
T. Amém.
D. Na esperança, ide em paz e o Senhor
vos acompanhe.
T. Graças a Deus.

18. CANTO
Aleluia... Hoje a morte foi vencida... nº
790

Leituras para a Semana

2ª At 6, 8-15 / Sl 118(119) / Jo 6, 22-29
3ª At 7, 51 – 8, 1a / Sl 30(31) / Jo 6, 30-35
4ª At 8, 1b-8 / Sl 65(66) / Jo 6, 35-40
5ª At 8, 26-40 / Sl 65(66) / Jo 6, 44-51
6ª At 9, 1-20 / Sl 116(117) / Jo 6, 52-59
Sáb.: At 9, 31-42 / Sl 115(116B) / Jo 6, 60-69


