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ANO NACIONAL DO LAICATO

O RESSUSCITADO É A VIDEIRA VERDADEIRA

- Acender solenemente o Círio Pascal, da
seguinte maneira: Uma pessoa o acende (com
uma vela comum) e diz: “Bendito sejas, Deus da
vida, pela ressurreição de Jesus Cristo e por esta
luz radiante”. Depois todos cantam: “Ó vem
cantar comigo irmão, nesta festa da
ressurreição!”
- Acolher a todos, procurando destacar a
presença dos visitantes.

01. MOTIVAÇÃO
C. Bem vindos irmãos e irmãs! A liturgia

deste domingo convida-nos a refletir sobre
a nossa intimidade com Cristo. Somente
unidos a Ele temos acesso à vida
verdadeira. O nosso Batismo nos faz
participantes da vida divina. Esforcemo-nos
para permanecermos no Cristo em nossa
missão. Cantemos.

02. CANTO
O Senhor ressurgiu... nº 228

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
D. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor
de Jesus Cristo Ressuscitado e a comunhão
do Espírito Santo estejam convosco!
Todos: Bendito seja Deus que nos
reuniu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. O orgulho e o distanciamento da
comunidade nos fazem indiferentes a Deus,
afastando nosso coração da verdadeira
fonte da vida, nosso Senhor. (Silêncio).
Peçamos perdão.
D. Senhor, que sois o eterno sacerdote da
nova Aliança, tende piedade de nós.



Todos: Senhor, tende piedade de nós.
D. Cristo, que nos edificais como pedra
vivas no templo santo de Deus, tende
piedade de nós.
Todos: Cristo, tende piedade de nós.
D. Senhor, que nos tornais concidadãos dos
santos no Reino dos céus, tende piedade
de nós.
D. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus todo-poderoso, rico em
misericórdia e amor, acolhei nosso desejo
de conversão. Fazei que, praticando o
Vosso amor, possamos transformar nosso
coração. Assim um dia alcançar a glória da
vida eterna. Amém!

05. HINO DE LOUVOR
C. Glorifiquemos a Deus, cantando:
Glória, glória, glória a Deus... n° 250

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, Pai de bondade, que nos
redimistes e adotastes como filhos e
filhas, concedei aos que creem no Cristo
a liberdade verdadeira e a herança
eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
Vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA: At 9, 26-31

L.1 Leitura dos Atos dos Apóstolos.

SALMO RESPONSORIAL: 21(22)
Refrão: Senhor sois meu louvor em
meio à grande assembleia!

SEGUNDA LEITURA: 1Jo 3, 18-24

L.2 Leitura da Primeira Carta de São
João.

EVANGELHO: Jo 15, 1-8

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, quem me ama... n° 383

Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- Muitas vezes queremos os frutos, mas não
queremos plantar a árvore e ter os cuidados
necessários. Somos Igreja, queremos ver
os frutos do Reino aparecerem no mundo.
Mas corremos o risco de deixar de lado o
principal: Jesus Cristo. O Tempo Pascal nos
alerta: não vamos melhorar o mundo apenas
com nossa organização. Somente o
Ressuscitado é vida nova para o mundo. A
comunidade, ou vive do ressuscitado e
transmite vida nova, ou está desligada Dele.
- Jesus Ressuscitado é o tronco da videira:
Nele corre a seiva, a vida do Pai. Desligados
do tronco, torna-se impossível dar frutos.
O tronco precisa de ramos que se estendam
em todas as direções e sejam a extensão
dessa vida. Sem ramos não há frutos. Os
ramos precisam de cuidados. Sem a devida
poda, a planta enfraquece, não produz, e
os frutos que consegue produzir, não
prestam.
- Pelos frutos se conhece a árvore. As
condições para dar bons frutos são estas:
ficar unidos a Cristo e ficarmos unidos entre
nós. Como ramos interligados todos se
apoiam e, nos momentos mais difíceis,
conseguimos superar os desafios impostos
à nossa fé.
- A 2ª leitura resume tudo isso assim: quem
guarda os mandamentos (amor a Deus e ao
próximo) permanece em Deus e Deus
permanece nele.
- Vimos, na 1ª leitura, como Paulo tentou
inserir-se na comunidade de Jerusalém. Ele



estava ciente de que, para dar frutos, não
bastava ter feito a experiência do Cristo
Ressuscitado. Ele precisava inserir-se na
comunidade. Não foi nada fácil. E eles
tinham uma certa razão, pois ele tinha sido
perseguidor. Graças à intercessão de
Barnabé, ele foi apresentado, acolhido e
valorizado pela comunidade.  Tudo isso só
contribuiu para o progresso do Reino e a
glória de Deus.
- Cristo Ressuscitado é nossa fonte de vida
e esperança. E quando vivenciamos uma
união de palavras e gestos à vida de Jesus,
continuamos a enfrentar dificuldades. Mas
jamais perdemos a esperança. A
comunidade que guarda os mandamentos e
permanece unida ao Senhor, supera suas
angústias e manifesta sua capacidade de
amor e serviço.
- Que o Espírito do Ressuscitado mantenha
unida a nossa comunidade tornando-a mais
solidária, fraterna e missionária.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos a nossa fé dizendo: Creio
em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Apresentemos a Deus os nossos
pedidos e a cada prece, cantemos:
Ó Senhor, ó Senhor neste dia, escutai
nossa prece.
L.1 O cristão não é um ser isolado. É um
membro do Corpo de Cristo que é a Igreja.
Que nossa comunidade se torne uma
verdadeira família na partilha da fé.
Cantemos.
L.2 A vivência da fé é sempre uma
experiência comunitária. Que possamos
construir laços de amor e fraternidade.
Cantemos.
L.1 Ser cristão é “acreditar em Jesus” e
“amar-nos uns aos outros como Ele nos

amou”. Que, indo ao encontro dos
pecadores, testemunhemos o amor de Deus
aos pobres e excluídos. Cantemos.
L.2 Jesus é “a verdadeira videira”. Dele
brotam os frutos da justiça, do amor, da
verdade e da paz. Olhando para Cristo e
seu Reino, vivamos uma vida autêntica
segundo o Evangelho. Cantemos.
L.1 Por todos os trabalhadores que no
próximo dia 1° de maio comemoram o seu
dia. Que sejam fortalecidos no trabalho
digno e colham frutos do que semearam,
cantemos.
L.2 Pela Paróquia São José Operário em
Ecoporanga que festeja seu padroeiro. Que
todo povo fiel testemunhe o Reino de Deus,
cantemos.
D. Acolhei, Deus de amor, os pedidos da
vossa Igreja. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
D. Com as nossas ofertas, apresentemos
ao Senhor nossa vida. Unidos pelo amor,
possamos viver a verdadeira comunhão de
irmãos.
Cristo ressuscitou, o sertão... n° 508

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e irmãs: a pedra foi removida,
brilhou de novo a Vida! O Pai nos ama
tanto, que nos doa seu Filho, pela força do
Espírito Santo! Louvemos e aclamemos! O
Senhor ressuscitou realmente: está conosco
para sempre, vive com a gente!
Refrão: Cristo ressuscitou! Cristo
ressuscitou! Vive no nosso meio.
Aleluia!
C. Deus bondoso e fiel, é muito bom Vos
louvar em todo o tempo, em que Cristo,
nossa Páscoa, foi imolado e ressuscitou.
Refrão: Cristo ressuscitou!...
D. Por Ele passamos das trevas para a luz,
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da morte para a vida, da escravidão para
a liberdade de sermos vossos filhos.
Refrão: Cristo ressuscitou!...
C. Celebramos com alegria a Páscoa do
Cordeiro. É esta a nossa esperança. É isto
que nos anima: também ressurgiremos com
Cristo glorioso.
Refrão: Cristo ressuscitou!...
D. GraçasVos damos, ó Pai, pelo Vosso
Filho, que escolhestes e consagrastes com
a força do Espírito Santo. Ressuscitado,
Ele nos deu este mesmo Espírito. É nele
que Vos louvamos e agradecemos.
Refrão: E cantaremos: aleluia! E a
nossa terra renovada ficará, se o vosso
Espírito, Senhor, nos enviais! (2x)

13. PAI NOSSO
D. Irmãos e irmãs, conduzidos pelo
Espírito de Jesus Ressuscitado e iluminados
pelo ensinamento do seu Evangelho,
rezemos juntos: Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Na alegria da Ressurreição do Senhor,
saudemo-nos uns aos outros no amor de
Cristo.
A paz esteja contigo...nº537

15. ORAÇÃO
D. 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.
Amém.

Leituras para a Semana

2ª At 14, 5-18 / Sl 113B(115) / Jo 14, 21-26
3ª Gn 1, 26 – 2, 3 / Sl 89(90) / Mt 13, 54-58
4ª At 15, 1-6 / Sl 121(122) / Jo 15, 1-8
5ª 1Cor 15, 1-8 / Sl 18(19) / Jo 14, 6-14
6ª At 15, 22-31 / Sl 56(57) / Jo 15, 12-17
Sáb.: At 16, 1-10 / Sl 99(100) / Jo 15, 18-21

16. AVISOS
- 05/05 - Peregrinação da Forania
Capixaba à Catedral para celebrar os 60
anos da Criação da Diocese. Estejamos
unidos em oração.

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja covosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz, o
dirigente diz:) O Senhor todo-poderoso e
cheio de misericórdia, Pai e Filho e Espírito
Santo, nos abençoe e nos guarde.
T. Amém.
D. A alegria do Ressuscitado seja a vossa
força.  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.

18. CANTO
Eu sou a videira... nº 1.055


