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ANO NACIONAL MARIANO

SANTAS MISSÕES POPULARES

O RESSUSCITADO VIVE ENTRE NÓS

- Fazer o acendimento do Círio Pascal com o
refrão: "Luz radiante, luz da alegria, luz da gló-
ria, Cristo Jesus!". Depois as velas do Altar.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, alegremo-nos, porque é
festa da Páscoa, é festa da vida. A morte foi
vencida, Jesus ressuscitou! Celebrar o Dia
do Senhor é fazer a experiência profunda
do Senhor Ressuscitado, presente no meio

da comunidade.
C. Manifestemos a alegria de nos encon-
trarmos neste Dia do Senhor, cantando.

02. CANTO
O Ressuscitado vive entre nós... nº 227

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em Nome do Pai, e do Filho e do
Espírito Santo. T.: Amém.
D. O Deus da vida, da esperança, que nos
cumula de toda alegria e paz em nossa fé,
pela ação do Espírito Santo esteja
convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Momento penitencial. Mais que isso,
momento de experimentar a misericórdia
e o perdão de Deus. Abramos o nosso
coração ao arrependimento para celebrar-
mos melhor esta liturgia.
Senhor, Senhor... nº 240
D. Deus todo Poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.



05. HINO DE LOUVOR
C. Deus tem um grande amor por nós. Não
nos deixa no mundo das trevas, mas, nos
concede vida plena na Ressurreição do seu
Filho. Cantemos, glorificando o nosso Deus.
Glória a Deus lá nas alturas... nº 251

06.  ORAÇÃO
D. Ó Deus de eterna misericórdia, que
reacendeis a fé do vosso povo na reno-
vação da festa da Páscoa, aumentai a
graça que nos destes. E fazei que com-
preendamos melhor o batismo que nos
lavou, e o sangue que nos redimiu. Por
nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém

07.  DEUS NOS FALA
C. Abramos nosso coração para escutar a
Palavra de Deus e cumpri-la fielmente.

PRIMEIRA LEITURA: At 2, 42-47

L.1 Leitura dos Atos dos Apóstolos.

SALMO RESPONSORIAL: 117(118)
Refrão: Dai graças ao Senhor, porque
Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia!

SEGUNDA LEITURA: 1Pd 1, 3-9

L.2 Leitura da Primeira Carta de São
Pedro.

EVANGELHO: Jo 20, 19-31

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, Aleluia...
Versículo do Lecionário: "Acreditaste,
Tomé, porque me viste. Felizes os que cre-
ram sem ter visto!"

Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
A liturgia deste domingo nos convida a des-
cobrir o Cristo vivo, que está conosco pe-
los caminhos do mundo e em nossa vida de
comunidade.
A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos
mostra que as comunidades cristãs primiti-
vas estavam fundamentadas na fé e na par-
tilha. Todos os que abraçavam a fé viviam
unidos e colocavam tudo em comum (At
2,44). Quem acredita e segue Jesus com
radicalidade liberta-se e, por meio da par-
tilha, manifesta a completa disponibilidade
para colocar-se a serviço do Reino.
O ensinamento dos apóstolos, a escuta da
palavra, a celebração da eucaristia, as ora-
ções, a comunhão fraterna, sustentavam a
vida e a missão das comunidades primiti-
vas. A simplicidade, a alegria e a solidarie-
dade atraiam o povo, multiplicando o nú-
mero dos seguidores de Jesus. A nova for-
ma de vida da comunidade testemunha a
presença de Jesus ressuscitado em seu meio.
Na segunda leitura a comunidade, em meio
a provações e discriminações, reafirma sua
fé e esperança em Cristo ressuscitado. A
primeira parte do texto é um hino litúrgico
antigo. Com ele damos graças ao Pai pela
esperança revelada na ressurreição de Je-
sus. Na segunda parte, considera-se a vida
cristã nascida da nova relação que se ins-
taurou entre o ser humano e Deus.
No Evangelho, Jesus aparece aos discípu-
los no primeiro dia da semana. Ele comuni-
ca a paz verdadeira que liberta do medo e
imprime confiança na missão. Ele se dá a
conhecer mostrando as mãos e o lado. Os
discípulos exultam de alegria porque des-
cobrem que o Senhor está vivo e que a for-
ça da ressurreição vem da entrega na cruz
por amor. A paz e a alegria são dons do
Cristo ressuscitado. Elas possibilitam reco-
nhecer a sua presença no meio da comu-



nidade reunida.
Oito dias depois, Jesus aparece novamente
e desta vez na presença de Tomé que não
estava presente na aparição anterior. Tomé,
como representante de todos os cristãos que
aderem ao Senhor, faz uma profunda pro-
fissão de fé: Meu Senhor e meu Deus! Acre-
ditar em Cristo morto e ressuscitado é o
núcleo da mensagem cristã.
As leituras acentuam a realidade da ressur-
reição e a profissão de fé no Senhor res-
suscitado. Participemos da alegria da sal-
vação, testemunhando a ressurreição de
Cristo com a paz, a esperança, a vida nova.
A comunidade, com sua vida alicerçada na
fé e na partilha solidária, testemunha que
Cristo está vivo. A presença do Senhor abre
as portas do nosso coração e nos faz rom-
per as barreiras do medo, enviando-nos em
missão com a força do seu Espírito.
Que os dons pascais, recebidos do Senhor,
nos ajudem a edificar a Igreja. Sejamos per-
severantes na escuta dos ensinamentos
dos apóstolos, na comunhão fraterna, na
fração do pão e nas orações. Que "neste
dia que o Senhor fez para nós" experimen-
temos a presença viva de Cristo na
assembleia reunida e na palavra repartida.
Sintamo-nos enviados a espalhar no mun-
do a paz e a reconciliação que d'Ele rece-
bemos.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Estendendo nossa mão direita em dire-
ção ao Círio Pascal professemos a nossa
fé: Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Jesus ressuscitado está presente entre
nós e leva ao Pai nossa oração. Peçamos
com fé: Senhor ressuscitado, ajudai-nos.
L.1 Somos a assembleia dos que creem em
Vós. Ajudai-nos a proclamar-Vos, Senhor,

com palavras e com a vida. Nós vos pedi-
mos.
L.2 Partilhamos a palavra dos apóstolos, a
eucaristia e a oração, como a primeira co-
munidade cristã. Ajudai-nos a realizar uma
verdadeira fraternidade e comunhão dos
bens econômicos, culturais e espirituais. Nós
vos pedimos.
L.1 No dia 24 celebramos Nossa Senhora
da Penha, a padroeira de nosso Estado.
Que todos nós, cresçamos como discípu-
los de Cristo, como nos ensina Maria. Nos
vos pedimos.
L.2 No dia 25 é festa da paróquia São Mar-
cos em Nova Venécia. Que todo o povo
seja fiel no anúncio do Evangelho como o
padroeiro. Nos vos pedimos.
D. Senhor Jesus, nós vos amamos sem vos
ter visto. Cremos em vós sem vos ver.
Ajudai-nos a permanecer fiéis até o fim. Vós
que viveis e reinais pelos séculos. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Apresentemos no altar do Senhor nossa
vida, nossos dons, juntamente com nosso
dízimo e ofertas.
Quando o trigo amadurece... nº 512

12. PAI NOSSO
D. Com Jesus que nos leva ao Pai, reze-
mos confiantes a oração que Ele nos ensi-
nou. Pai Nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. No abraço da paz comuniquemos o
amor, a misericórdia do Pai uns aos outros.
Saudemo-nos.

14. ORAÇÃO
D. Concedei, ó Deus onipotente, que
consigamos conservar em nós o que o
seu Filho ressuscitado quer nos comu-
nicar. Por Cristo Nosso Senhor. Amém.
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15. AVISOS

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz,
o dirigente diz:) O Senhor nos abençoe, nos
livre de todo o mal e nos conduza à vida
eterna.
T. Amém.
D. Testemunhando Jesus Ressuscitado, ide
em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida):
D. "Bendigamos ao Senhor".
T. "Demos graças a Deus"

17. CANTO
Nasceu o Sol, lindo arrebol... nº 767

MOMENTO MARIANO
Estamos no Oitavário de Nossa Senhora da
Penha, Padroeira do Estado do Espírito San-
to. Sugerimos esta oração para fazer em Famí-
lia ou na Comunidade.

Coroa das Sete Alegrias de Maria
Obs.: Para cada alegria anunciada, rezar 01
Pai Nosso, 10 Ave Marias e 01 Glória ao Pai.
1ª Alegria - A Anunciação do Anjo
2ª Alegria - A visita a Isabel
3ª Alegria - Nascimento de Jesus
4ª Alegria - A Adoração dos Reis Magos
5ª Alegria - O encontro do Menino Jesus
no Templo
6ª Alegria - Maria vê a Jesus Ressuscita-
do

Leituras para a Semana

2ª At 4, 23-31 / Sl 2 / Jo 3, 1-8
3ª 1Pd 5, 5b-14 / Sl 88(89) / Mc 16, 15-20
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

7ª Alegria - A assunção de Maria e sua co-
roação no céu.

Oração de Súplica
Debaixo da vossa proteção nos refugiamos,
ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as
nossas súplicas em nossas necessidades, mas
livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Vir-
gem gloriosa e bendita. Senhora nossa,
Medianeira nossa, Advogada nossa! Com
vosso Filho reconciliai-nos; a vosso Filho
recomendai-nos; a vosso Filho apresentai-
nos. Amém.

Nossa Senhora da Penha. Rogai por nós!

Santa Missa no Convento da Penha
De segunda a sexta-feira: 6h00, 7h00, 8h00, 9h30 e
15h00
Sábado: 6h00, 7h30, 9h00, 11h00 e 15h30
Domingo: 5h00, 7h00, 9h00, 11h00, 14h00 e 16h00
Missa da Saúde (Campinho): 2ª quarta-feira do
mês - às 15h00
FONTE: http://conventodapenha.org.br/


