
COMISSÃO DIOCESANA 
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA – SP 
MISSA DO 2º. DOMINGO DA PÁSCOA 

(11/04/21) 
 

(Que o Círio Pascal seja o grande sinal 
deste tempo pascal, enfeitado com flores 
ou outros objetos que a comunidade achar 
conveniente) 
 
I. RITOS INICIAIS 
 
Acendimento do Círio Pascal 
(Entra uma vela acesa e acende o Círio 
Pascal e as demais velas do altar) 
 

Refrão orante 
Luz da luz, infinito sol. 
Luz da luz, fogo abrasador. 
Luz da luz, Cristo Jesus, 
Abrasai-nos no vosso amor! 
 
Anim: Aleluia irmãos e irmãs! Neste 
segundo encontro da Páscoa, refletiremos 
sobre a fé no Cristo ressuscitado, no Cristo 
misericordioso, que nos dá o perdão e a 
paz, como fez com seus discípulos. Que 
possamos viver essa fé plenamente para 
sermos misericordiosos, a exemplo do 
Ressuscitado. 
 
Canto de Abertura 
(L: Maria de Fátima de Oliveira/ M: André J. 

Zamur) 

Refrão 
O Senhor ressurgiu! Aleluia! 
Povo santo exultai! Aleluia! 
 
1. Celebremos com louvores 
Esta Ceia do Senhor. 
Já o Cristo, nossa Páscoa, 
Sobre a morte triunfou. 
 
2. Adoremos o Deus vivo 
Ressurgindo em sua glória. 
Libertou-nos por seu sangue, 
Conquistou-nos a vitória. 
 
3. Hoje a noite se fez dia, 
Hoje a morte foi vencida. 
O futuro nos pertence. 
O Amor nos deu a vida! 
 
4. Concedei-nos, ó Pai Santo, 
Que sejamos transformados 

Em presença e testemunho 
De Jesus Ressuscitado. 
 
Antífona de Entrada 
Como crianças recém-nascidas,  
desejai o puro leite espiritual  
para crescerdes na salvação, aleluia! 
 
Saudação do Presidente 
(Acolhe a todos com carinho e faz a abertura 
cantada) 
 
Presid: Em nome do Pai, 
Em nome do Filho,  
Em nome do Espírito Santo. Amém! 
 
Todos: Amém. Aleluia! 
Amém. Aleluia! 
Amém. Aleluia! 
Aleluia! Amém. 
 
Presid: A graça do Cristo, 
O Amor de Deus Pai, 
O Espírito Santo, co’a gente. Amém!  
 
Todos: Amém. Aleluia! 
Amém. Aleluia! 
Amém. Aleluia! 
Aleluia! Amém. 
 
Rito Penitencial 
Presid: No início da Igreja o 2O Domingo da 
Páscoa era chamado de “Domingo Branco” 
(“Dominica in Albis”). Era o dia em que 
aqueles que foram batizados na Vigília 
Pascal depunham suas vestes brancas, no 
meio da comunidade.  
 
Anim: Agora os novos batizados eram 
membros efetivos da comunidade! 
 
Presid: Nós que participamos da Páscoa de 
Jesus, vibramos com as maravilhas do Deus 
vivo na história e em nossas vidas, que 
vence todo mal. 
Vibramos mesmo com estas maravilhas? 
(Momento de silêncio) 
 
Canto 
(L: D. Carlos Alberto Navarro/ M: Ir Míria T. Kolling) 

1. Pelos pecados, erros passados,  
Por divisões na tua Igreja, ó Jesus!         
 
Refrão  
Senhor, piedade!(Cristo, piedade).  
Senhor, piedade!  



Senhor, piedade, piedade de nós!        
 
2. Quem não te aceita, quem te rejeita,  
Pode não crer por ver cristãos que vivem 
mal!      
 
3. Hoje, se a vida é tão ferida,  
Deve-se à culpa, à indiferença dos 
cristãos.  
 
Presid: Deus misericordioso, tenha 
compaixão de teu povo, perdoe nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna. 
Todos: Amém 
 
Hino do Glória 
(Frei Fabreti) 

Refrão 
Glória, glória, glória, aleluia! (bis) 
Glória, glória, glória a Deus nos altos 
céus, 
Paz na terra a todos nós! 
 
1. Deus e Pai nós vos louvamos (glória a 
Deus),  
Adoramos, bendizemos (glória a Deus), 
Damos glória ao vosso nome (glória a 
Deus), 
Vossos dons agradecemos! 
 
2. Senhor nosso, Jesus Cristo 
(hosanahey!), 
Unigênito do Pai (hosana ha!), 
Vós, de Deus Cordeiro Santo (hosana 
hey!), 
Nossas culpas perdoai! 
 
3. Vós que estais junto do Pai (aleluia!), 
Como nosso intercessor (aleluia!), 
Acolhei nossos pedidos (aleluia!), 
Atendei nosso clamor! 
 
4. Vós somente sois o Santo (glória a 
Deus!),  
O Altíssimo, o Senhor (hosana ha!), 
Com o Espírito Divino (aleluia!), 
De Deus Pai no esplendor! 
  
Oração do dia  
Anim: Rezemos, para que possamos viver 
melhor os sacramentos da nossa iniciação 
cristã: o batismo, a crisma e a eucaristia. 
 
Presid: Ó Deus de eterna misericórdia,  
que reacendeis a fé do vosso povo  
na renovação da festa pascal,  

aumentai a graça que nos destes.  
E fazei que compreendamos melhor  
o batismo que nos lavou,  
o espírito que nos deu nova vida,  
e o sangue que nos redimiu.  
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,  
na unidade de Espírito Santo. 
Todos: Amém 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA  
Anim: Ouvindo e vivendo a Palavra de 
Deus, nos tornamos cristãos mais 
comprometidos com nosso batismo e cremos 
mais no Senhor Ressuscitado. 
 
Canto 
A Palavra de Deus é luz 
Que nos guia na escuridão 
É semente de paz,  
De justiça e perdão! (bis) 
 
1a. Leitura: At 4, 32-35 
 
Salmo Responsorial: Sl. 117 
Dai graças ao Senhor, porque ele é bom; 
"eterna é sua misericórdia!" 
 
2a. Leitura: 1Jo 5,1-6 
 
Aclamação ao Evangelho 
Aleluia, Aleluia, Aleluia 
 
Acreditastes, Tomé, porque me vistes.  
Felizes os que creram sem ter visto! 
 
Evangelho: Jo 20, 19-31 
 
Homilia 
 
Profissão de fé 
         
Oração da Assembléia 
Presid: Se o ressuscitado não pode ser 
visto, há, porém, uma realidade que pode ser 
vista: a comunidade, que através da sua vida 
dá testemunho que Cristo está vivo. 
Rezemos ao Pai para que sejamos 
comunidade anunciadora da ressurreição. 
 
1. Senhor, que tua Igreja seja sempre a 
grande anunciadora de tua Ressurreição. 
Peçamos: 
 
Todos: Creio Senhor, mas aumentai, 
aumentai a minha fé! 
 



2. Senhor, pelos nossos governantes, que 
olhem com carinho para nossos irmãos e 
irmãs que vivem na miséria e na 
marginalidade. Peçamos: 
 
3. Senhor, por nossa comunidade, que 
vivendo verdadeiramente a fé no 
Ressuscitado, seja instrumento de 
evangelização. Peçamos: 
 
4. Senhor, por todos nós, que vivendo 
nossa vocação de batizados, possamos 
com a nossa vida, ser testemunhas da 
Ressurreição de Jesus. Peçamos: 
 
(Outras intenções) 
 
Presid: Pai, que revelastes tuas relações 
com o Filho, como modelo da nossa vida 
comum, acolhei nossas orações que juntos 
vos dirigimos, e fazei de todos nós uma só 
família. Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém! 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Preparação das oferendas  
Anim: Com o pão e o vinho, apresentamos 
ao Pai nosso compromisso batismal: crer 
em Jesus Ressuscitado e anunciar seu 
Evangelho. 
 

Canto  
1. Vendo Jesus aparecer 
E com eles vir comer, 
Explicando a paixão. 
Todos entendem que o Senhor está vivo e 
por amor 
Os envia em missão. 
 
Refrão 
Ressuscitado, o Cristo apareceu; 
Com seus amigos fez a refeição; 
E dando a paz, mandou anunciar, 
O amor de seu Pai, em toda a nação. 
 
2. Hoje também na refeição 
Revivemos a paixão, 
E a vitória da cruz. 
Vinho e pão sobre o altar 
Servirão pra anunciar:  
“Deus nos salva em Jesus!” 
 

• Durante o canto entra o pão e a 
galheta, com vinho e água, e logo após 
um pote com grãos de incenso. 

 

• O pão e a galheta são entregues ao 
presidente. 

 

• O canto acompanha a coleta que é feita 
na comunidade. 

 

• A apresentação será feita cantada, 
enquanto os grãos de incenso são 
jogados no braseiro, em frente ao altar. 

 

• A resposta da apresentação do pão e do 
vinho será cantada. 

 
Canto da apresentação 
Apresentação do Pão 
Presid: Bendito sejais, Senhor, Deus do 
universo, 
pelo pão que recebemos de vossa bondade, 
fruto da terra e do trabalho humano, 
que agora vos apresentamos, e para nós se 
vai tornar pão da vida! 
 
Todos: Bendito seja Deus para sempre! 
 
Apresentação do vinho 
Presid: Bendito sejais, Senhor, Deus do 
universo, 
pelo vinho que recebemos de vossa 
bondade, 
fruto da videira e do trabalho humano, 
que agora vos apresentamos e para nós se 
vai tornar vinho da salvação. 
 
Todos: Bendito seja Deus para sempre! 
 
Oração sobre as oferendas 
Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo  
(e dos que renasceram nesta Páscoa), 
para que, renovados pela profissão de fé e 
pelo batismo,  
consigamos a eterna felicidade.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Oração Eucarística II 
(Missal, p. 478) 
 
Prefácio 
(Missal, p., 421) 
 
Na verdade, é justo e necessário,  
é nosso dever e salvação  
dar-vos graças, sempre  e em todo o lugar,  
mas sobretudo neste dia  
em que Cristo, nossa Páscoa,  
foi imolado.  



 
Ele é o verdadeiro Cordeiro,  
que tira o pecado do mundo.  
Morrendo, destruiu a morte  
e, ressurgindo, deu-nos a vida.  
 
Transbordando de alegria pascal,  
nós nos unimos aos anjos e a todos os 
santos,  
para celebrar a vossa glória,  
cantando a uma só voz: 
 
IV. RITO DA COMUNHÃO 
Pai nosso  
 
Fração do pão  
 
Comunhão 
Canto  
(Lindberg Pires) 

1. São muito felizes, 
Os que crêem mesmo sem ver, 
Que estás Senhor Jesus, 
Sob o pão presente e vivo no meio de nós. 
 
Refrão 
Eis o meu corpo, tomai e comei. 
Eis o meu sangue, tomai e bebei. 
 
2. Só tua vitória, 
Sobre a morte fez-nos sorrir. 
É a alegria de saber: 
O futuro de nossa vida é viver junto ao Pai. 
 
3. Com esta certeza, 
De teu Reino estar entre nós, 
Entregamos-te Senhor, 
Nossa vida e trabalhar na construção da 
paz. 
 
4. Juntos nesta hora, 
Nós queremos te agradecer, 
Pois tua vida em nossas vidas 
Nos faz, Senhor, ser sinais de um futuro 
feliz. 
 
Momento de interiorização 
(Silêncio) 
 
Oração depois da comunhão.  
Concedei, ó Deus onipotente,  
que conservemos em nossa vida  
o sacramento pascal que recebemos. 
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 

V. RITOS FINAIS  
Avisos 
 
Pedido de Bênção 
Presid: (cantado) 
Que o caminho seja brando a teus pés, 
O vento sopre leve em teus ombros: 
O sol brilhe em tua face, 
As chuvas caiam serenas em teus campos, 
E até que de novo eu te veja, 
Deus te guarde na palma de tua mão. 
 
Todos: Amém, Amém.  
Assim seja, Amém, Amém. 
Amém, Amém, Amém, Amém, Amém! 
 
Bênção final 
Presid: (cantada) 
A bênção do Deus de Sara, Abraão e 
Agar, 
A bênção do Filho, nascido de Maria,  
A bênção do Espírito Santo de amor, 
Que cuida com carinho, qual mãe cuida 
da gente, 
Esteja sobre todos nós. 
Todos: Amém 
 
Canto 
 
Refrão 
Aleluia, Aleluia! 
Hoje a morte foi vencida, 
O Senhor é nossa Páscoa, 
Nossa luz, verdade e vida! 
(Aleluia, Aleluia! Aleluia, Aleluia!) (Final) 
 
1. Vamos em paz, conosco vais, 
Cristo Jesus ressuscitado. 
Hoje teu povo, nasceu de novo, 
De fonte viva do teu lado. 
 
2. Vamos na paz, que tu nos dás, 
Cristo Jesus libertador. 
Dá-nos viver, firmes na fé, 
Teu mandamento de amor! 
 
3. Vamos em paz, para transformar, 
A terra, em lar de todo ser. 
Onde os irmãos, o mesmo pão, 
Na tua mesa vem comer. 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DIOCESANA 
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA – SP 
MISSA DO 3o DOMINGO DA PÁSCOA 

(18/04/21) 
 
I. RITOS INICIAIS 
 
Acendimento do Círio Pascal 
(Entra uma vela acesa e acende o Círio 
Pascal e as demais velas do altar) 
 

Refrão orante 
Luz da luz, infinito sol. 
Luz da luz, fogo abrasador. 
Luz da luz, Cristo Jesus, 
Abrasai-nos no vosso amor! 
 
Anim: Aleluia irmãos e irmãs! "Cristo 
ressuscitou verdadeiramente. Aleluia!". 
Esta afirmação de fé deve ser feita por nós 
em cada dia de nossa vida, pois a fé não é 
uma entrega diante de uma evidência, mas 
uma resposta livre diante de um chamado. 
E Jesus nos chama para testemunhar sua 
presença viva entre nós. Sempre que nos 
reunimos em comunidade, sempre que 
escutamos sua Palavra, "ele está no meio 
de nós!" 
 
CANTO DE ABERTURA 
(L: Maria de Fátima de Oliveira/ M: André J. 

Zamur) 

Refrão 
O Senhor ressurgiu! Aleluia! 
Povo santo exultai! Aleluia! 
 
1. Celebremos com louvores 
Esta Ceia do Senhor. 
Já o Cristo, nossa Páscoa, 
Sobre a morte triunfou. 
 
2. Adoremos o Deus vivo 
Ressurgindo em sua glória. 
Libertou-nos por seu sangue, 
Conquistou-nos a vitória. 
 
3. Hoje a noite se fez dia, 
Hoje a morte foi vencida. 
O futuro nos pertence. 
O Amor nos deu a vida! 
 
4. Concedei-nos, ó Pai Santo, 
Que sejamos transformados 
Em presença e testemunho 
De Jesus Ressuscitado. 

 
 
Antífona de Entrada 
Aclamai a Deus, toda a terra,  
cantai a glória de seu nome,  
rendei-lhe glória e louvor, aleluia! 
 
Saudação do Presidente 
(Acolhe a todos com o carinho do Senhor 
Ressuscitado).  
 
Presid: Em nome do Pai, 
Em nome do Filho,  
Em nome do Espírito Santo. Amém! 
 
Todos: Amém. Aleluia! 
Amém. Aleluia! 
Amém. Aleluia! 
Aleluia! Amém. 
 
Presid: A graça do Cristo, 
O Amor de Deus Pai, 
O Espírito Santo, co’a gente. Amém!  
 
Todos: Amém. Aleluia! 
Amém. Aleluia! 
Amém. Aleluia! 
Aleluia! Amém. 
 
Rito Penitencial 
Presid: A fé na ressurreição de Jesus exige 
de quem foi batizado um testemunho vivo, 
porque sabemos que Ele nos conduz nos 
caminhos da vida divina e porque cremos 
que no Senhor está nosso refúgio, nossa 
proteção, nossa segurança e nossa garantia 
de vida, pois o Senhor não nos entrega à 
morte.  
Cremos nisso? 
(Momento de silêncio) 
 
Canto 
1. Senhor que viestes salvar os corações 
arrependidos.          
 
Refrão:  
Piedade, piedade, piedade de nós.        
Piedade, piedade, piedade de nós.        
 
2. Ó Cristo, que viestes chamar os 
pecadores humilhados.     
 
3. Senhor que intercedeis por nós junto a 
Deus Pai que nos perdoa. 
 



Presid: Deus, que sois a fonte da vida 
nova, que nasce do perdão concedido ao 
teu povo graças a Ressurreição de Jesus, 
tenha compaixão de nós, perdoe os 
nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna. 
Todos: Amém 
 
Hino do Glória 
(Frei Fabreti) 

Refrão 
Glória, glória, glória, aleluia! (bis) 
Glória, glória, glória a Deus nos altos 
céus, 
Paz na terra a todos nós! 
 
1. Deus e Pai nós vos louvamos (glória a 
Deus),  
Adoramos, bendizemos (glória a Deus), 
Damos glória ao vosso nome (glória a 
Deus), 
Vossos dons agradecemos! 
 
2. Senhor nosso, Jesus Cristo 
(hosanahey!), 
Unigênito do Pai (hosana ha!), 
Vós, de Deus Cordeiro Santo (hosana 
hey!), 
Nossas culpas perdoai! 
 
3. Vós que estais junto do Pai (aleluia!), 
Como nosso intercessor (aleluia!), 
Acolhei nossos pedidos (aleluia!), 
Atendei nosso clamor! 
 
4. Vós somente sois o Santo (glória a 
Deus!),  
O Altíssimo, o Senhor (hosana ha!), 
Com o Espírito Divino (aleluia!), 
De Deus Pai no esplendor! 
 
Oração do dia 
Anim: Rezemos para que andando nos 
caminhos do Senhor possamos participar, 
um dia, da alegria da nossa ressurreição.  
 
Presid: Ó Deus, que o vosso povo sempre 
exulte  
pela sua renovação espiritual,  
para que, 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.  
Todos: Amém 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA 
Anim: A Palavra de Deus nos mostra a 
atuação do Senhor junto de seu povo. 
Vamos ouvir com alegria. 
 
Canto 
A Palavra de Deus é luz 
Que nos guia na escuridão 
É semente de paz,  
De justiça e perdão! (bis) 
 
1a.  Leitura: At 3,13-15.17-19 
 
Salmo Responsorial: Sl 4 
Sobre nós fazei brilhar o esplendor de 
vossa face! 
 
2a Leitura: 1Jo 2, 1-5a 
 
Aclamação ao Evangelho   
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 
Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da 
Escritura,  
fazei o nosso coração arder, quando nos 
falardes. 
 
Evangelho: Lc 24, 35-48 
 
Homilia 
 
Profissão de fé 
 
Oração da Assembléia 
Presid: Na alegria de participar da Páscoa 
de Jesus, elevemos a Deus nossa oração.  
 
1. Pai de bondade, Tu que ressuscitastes 
Jesus dentre os mortos, conceda à Igreja a 
graça de ser neste mundo, com culturas e 
religiões tão diversas, testemunha viva da 
Ressurreição do teu Filho Jesus. Peçamos: 
 
Todos: Firmes na fé, no teu amor te 
pedimos, Senhor. 
 
2. Pai de amor, que nos destes teus 
mandamentos para viver tua caridade e 
bondade, mostras o teu caminho a todos os 
que governam, para que possam resgatar a 
vida de tantos irmãos e irmãs que vivem na 
miséria, na violência e na exclusão. 
Peçamos: 



 
3. Pai misericordioso, que atendes nossas 
preces, fazes brilhar o esplendor de tua 
luz, na vida de nossa comunidade, para 
que possa ser fiel testemunha da tua 
ressurreição. Peçamos: 
 
4. Pai, fonte de toda alegria, derramas 
sobre todos nós, que hoje celebramos 
nossa salvação a alegria de encontrar e 
experimentar Jesus vivo, a tua bênção, 
para sermos testemunhas qualificadas em 
nosso tempo. Peçamos: 
 
(Outras intenções) 
 
Presid: Aceitai, ó Pai, nossos pedidos e 
derrame em nossos corações a força para 
sempre buscar o teu amor e assim 
possamos viver iluminados pela 
Ressurreição de teu Filho. Por Cristo, 
nosso Senhor. 
Todos: Amém. 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA  
Preparação das oferendas 
Anim: Junto com o pão e o vinho 
queremos apresentar nosso compromisso 
com o Senhor Ressuscitado, cumprindo 
firmemente o pedido: "Vós sereis 
testemunhas de tudo isso” (LC 24,48). 
 
Canto  
1. Vendo Jesus aparecer 
E com eles vir comer, 
Explicando a paixão. 
Todos entendem que o Senhor está vivo e 
por amor 
Os envia em missão. 
 
Refrão 
Ressuscitado, o Cristo apareceu; 
Com seus amigos fez a refeição; 
E dando a paz, mandou anunciar, 
O amor de seu Pai, em toda a nação. 
 
2. Hoje também na refeição 
Revivemos a paixão, 
E a vitória da cruz. 
Vinho e pão sobre o altar 
Servirão pra anunciar:  
“Deus nos salva em Jesus!” 
 

• Durante o canto entra o pão e a galheta 
com vinho e água e logo após um pote 
com grãos de incenso. 

 

• O pão e a galheta são entregues ao 
presidente. 

 

• O canto acompanha a coleta que é feita 
na comunidade. 

 

• A apresentação será feita cantada, 
enquanto os grãos de incenso são 
jogados no braseiro, em frente ao altar. 

 

• A resposta da apresentação do pão e do 
vinho será cantada. 

 
Canto da apresentação 
Apresentação do Pão 
Presid: Bendito sejais, Senhor, Deus do 
universo, 
pelo pão que recebemos de vossa bondade, 
fruto da terra e do trabalho humano, 
que agora vos apresentamos, e para nós se 
vai tornar pão da vida! 
 
Todos: Bendito seja Deus para sempre! 
 
Apresentação do vinho 
Presid: Bendito sejais, Senhor, Deus do 
universo, 
pelo vinho que recebemos de vossa 
bondade, 
fruto da videira e do trabalho humano, 
que agora vos apresentamos e para nós se 
vai tornar vinho da salvação. 
 
Todos: Bendito seja Deus para sempre! 
 
Oração sobre  as oferendas 
Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa 
Igreja em festa. 
Vós que sois a causa de tão grande júbilo, 
concedei-lhe também a eterna alegria.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Oração Eucarística III 
(Missal, p., 482) 
 
Prefácio  
(Missal, p. 422) 
 
Na verdade, é justo e necessário,  
é nosso dever e salvação  



dar-vos graças, sempre e em todo lugar; 
mas sobretudo neste tempo solene  
em que Cristo, nossa Páscoa,  
foi imolado.  
 
Por ele, os filhos da luz  
nascem para a vida eterna;  
e as portas do Reino dos céus  
se abrem para os fiéis redimidos.  
Nossa morte foi redimida pela sua  
e na sua ressurreição ressurgiu a nossa 
vida.   
 
Transbordando de alegria pascal,  
nós nos unimos aos anjos e a todos os 
santos,  
para celebrar vossa glória,  
cantando a uma só voz:  
 
IV. RITO DA COMUNHÃO  
Pai nosso 
 
Fração do pão  
 
Comunhão 
Canto 
(L: D. Carlos Alberto Navarro/ M: Waldeci Farias) 

1. Antes da morte e ressurreição de Jesus, 
Ele na Ceia, quis se entregar: 
Deu-se em comida e bebida para nos 
salvar. 
 
Refrão 
E quando amanhecer 
O dia eterno, a plena visão,  
Ressurgiremos por crer, 
Nesta vida escondida no pão. 
 
2. Para lembrarmos a morte, a cruz do 
Senhor, 
Nós repetimos, como ele fez; 
Gestos, palavras, até que volte outra vez. 
 
3. Este banquete alimenta o amor dos 
irmãos, 
E nos prepara à glória do céu; 
Ele é a força na caminhada pra Deus. 
 
4. Eis o Pão vivo mandado a nós por Deus 
Pai: 
Quem o recebe não morrerá; 
No último dia vai ressurgir, viverá. 
 
5. Cristo está vivo, ressuscitado para nós! 
Esta verdade, vai anunciar 
A toda terra, com alegria cantar. 

 
Momento de interiorização  
(Silêncio) 
 
Oração depois da comunhão 
Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo 
 e concedei aos que renovastes pelos 
vossos sacramentos  
a graça de chegar um dia  
à glória da ressurreição da carne.  
Por Cristo, nossos Senhor. 
Todos: Amém 
 
V. RITOS FINAIS 
Avisos  
 
Pedido de Bênção 
Presid: (cantado) 
Que o caminho seja brando a teus pés, 
O vento sopre leve em teus ombros: 
O sol brilhe em tua face, 
As chuvas caiam serenas em teus campos, 
E até que de novo eu te veja, 
Deus te guarde na palma de tua mão. 
Todos: Amém, Amém.  
Assim seja, Amém, Amém. 
Amém, Amém, Amém, Amém, Amém! 
 
Bênção final 
Presid: (cantada) 
A bênção do Deus de Sara, Abraão e 
Agar, 
A bênção do Filho, nascido de Maria,  
A bênção do Espírito Santo de amor, 
Que cuida com carinho, qual mãe cuida 
da gente, 
Esteja sobre todos nós. 
Todos: Amém 
 
Canto final 
Refrão:   
Aleluia, Aleluia! 
Hoje a morte foi vencida, 
O Senhor é nossa Páscoa, 
Nossa luz, verdade e vida! 
(Aleluia, Aleluia! Aleluia, Aleluia!) (Final) 
 
1. Vamos em paz, conosco vais, 
Cristo Jesus ressuscitado. 
 Hoje teu povo, nasceu de novo, 
De fonte viva do teu lado. 
 
2. Vamos na paz, que tu nos dás, 
Cristo Jesus libertador. 
Dá-nos viver, firmes na fé, 
Teu mandamento de amor! 



 
3. Vamos em paz, para transformar, 
A terra, em lar de todo ser, 
Onde os irmãos, o mesmo pão, 
Na tua mesa vem comer. 

COMISSÃO DIOCESANA 
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA – SP 
MISSA DO 4º DOMINGO DA PÁSCOA 

(25/04/21) 
 
I. RITOS INICIAIS            
 
Acendimento do Círio Pascal 
(Entra uma vela acesa e acende o Círio 
Pascal e as demais velas do altar) 
 

Refrão orante 
Luz da luz, infinito sol. 
Luz da luz, fogo abrasador. 
Luz da luz, Cristo Jesus, 
Abrasai-nos no vosso amor! 
 
Anim: Aleluia, irmãos e irmãs! Rendamos 
graças ao Pai pelo Cristo, nosso Bom 
Pastor e Salvador! Ele, que nos comunica 
a Vida Divina, fortaleça nossa vida física 
para podermos melhor servir. Estejamos 
em comunhão com os pastores da Igreja e 
peçamos a Jesus pelas vocações 
sacerdotais e religiosas.  
 
Canto de Abertura 
(L: Maria de Fátima de Oliveira/ M: André J. 

Zamur) 

Refrão 
O Senhor ressurgiu! Aleluia! 
Povo santo exultai! Aleluia! 
 
1. Celebremos com louvores 
Esta Ceia do Senhor. 
Já o Cristo, nossa Páscoa, 
Sobre a morte triunfou. 
 
2. Adoremos o Deus vivo 
Ressurgindo em sua glória. 
Libertou-nos por seu sangue, 
Conquistou-nos a vitória. 
 
3. Hoje a noite se fez dia, 
Hoje a morte foi vencida. 
O futuro nos pertence. 
O Amor nos deu a vida! 
 
4. Concedei-nos, ó Pai Santo, 
Que sejamos transformados 

Em presença e testemunho 
De Jesus Ressuscitado. 
 
Antífona de Entrada 
A terra está repleta do amor de Deus;  
por sua palavra foram feitos os céus, aleluia! 
 
Saudação do presidente 
(Alegre e festiva) 
Presid: Em nome do Pai, 
Em nome do Filho,  
Em nome do Espírito Santo. Amém! 
 
Todos: Amém. Aleluia! 
Amém. Aleluia! 
Amém. Aleluia! 
Aleluia! Amém. 
 
Presid: A graça do Cristo, 
O Amor de Deus Pai, 
O Espírito Santo, co’a gente. Amém!  
 
Todos: Amém. Aleluia! 
Amém. Aleluia! 
Amém. Aleluia! 
Aleluia! Amém. 
 
Rito Penitencial 
Anim: A ressurreição de Cristo fez nascer 
um novo mundo onde prevalece o perfume 
do Senhor, o frescor de sua Ressurreição. 
Somos sinais deste perfume da ressurreição 
do Senhor em nosso meio? 
(Momento de silêncio) 
 
Canto 
1. O Batismo nos torna missionários, 
E o pecado amarra nossos pés.  
Senhor, Senhor, tende piedade de nós. (bis) 
 
2. Confirmados na fé nos enviastes  
E não fomos fiéis na vocação.  
Ó Cristo, Ó Cristo, tende piedade de nós. 
(bis) 
 
3. Recebemos o pão da Eucaristia,  
Resistimos a vida partilhar.  
Senhor, Senhor, tende piedade de nós. (bis) 
 
Presid: Deus bondoso, tenha compaixão de 
nós, perdoai-nos por caminhar em caminhos 
estranhos, e concedei-nos a graça de viver 
na alegria eterna. 
Todos: Amém 
 
Hino do Glória 



(Frei Fabreti) 

Refrão 
Glória, glória, glória, aleluia! (bis) 
Glória, glória, glória a Deus nos altos 
céus, 
Paz na terra a todos nós! 
 
1. Deus e Pai nós vos louvamos (glória a 
Deus),  
Adoramos, bendizemos (glória a Deus), 
Damos glória ao vosso nome (glória a 
Deus), 
Vossos dons agradecemos! 
 
2. Senhor nosso, Jesus Cristo 
(hosanahey!), 
Unigênito do Pai (hosana ha!), 
Vós, de Deus Cordeiro Santo (hosana 
hey!), 
Nossas culpas perdoai! 
 
3. Vós que estais junto do Pai (aleluia!), 
Como nosso intercessor (aleluia!), 
Acolhei nossos pedidos (aleluia!), 
Atendei nosso clamor! 
 
4. Vós somente sois o Santo (glória a 
Deus!),  
O Altíssimo, o Senhor (hosana ha!), 
Com o Espírito Divino (aleluia!), 
De Deus Pai no esplendor! 
 
Oração do dia 
Anim: Rezemos para que tenhamos em 
nossas vidas e na comunidade a força e a 
esperança do Bom Pastor, e pela paz nas 
casas dos nossos dizimistas. 
 
Presid: Deus eterno e todo-poderoso,  
conduzi-nos à comunhão das alegrias 
celestes,  
para que o rebanho possa atingir,  
apesar da sua fraqueza,  
a fortaleza do Pastor.  
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho,  
na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Amém 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA: 
Anim: Como filhos e filhas de Deus 
devemos viver ouvindo a voz do nosso 
Pastor e Guia, observando os seus 
mandamentos. 
 
Canto:  

A Palavra de Deus é luz 
Que nos guia na escuridão 
É semente de paz,  
De justiça e perdão! (bis) 
 
1 ª Leitura: At  4,8-12 
 
Salmo Responsorial: Sl 117 
A pedra que os pedreiros rejeitaram,  
tornou-se agora a pedra angular. 
 
2 ª Leitura: 1Jo 3,1-2 
 
Aclamação ao Evangelho 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 
Eu sou o bom pastor, diz o Senhor;  
eu conheço minhas ovelhas  
e elas me conhecem a mim. 
 
Evangelho: Jo 10, 11-18 
 
Oração da Assembléia 
Presid: Neste domingo do Bom Pastor 
peçamos pelos pastores da Igreja e pelas 
vocações sacerdotais e religiosas. 
 
1. Por Jesus Bom Pastor te pedimos, Pai: 
Iluminai o Papa em sua difícil missão e 
concedei-lhe sempre a coragem e alegria. 
Peçamos: 
 
Todos: Jesus Bom Pastor, guia-nos ao 
Pai! 
 
2. Por Jesus Bom Pastor te pedimos, Pai: 
Fortalecei os bispos, os sacerdotes e os 
diáconos, concedei-lhes a graça de servir 
com amor o teu povo. Peçamos: 
   
3. Por Jesus Bom Pastor te pedimos, Pai: 
Dai aos religiosos e religiosas a coragem de 
testemunhar no mundo de hoje a justiça e o 
amor do teu reino. Peçamos: 
 
4. Por Jesus Bom Pastor te pedimos, Pai: 
Abençoai nosso pároco Pe., em seu 
ministério sacerdotal. Peçamos: 
 
5. Por Jesus Bom Pastor te pedimos, Pai: 
Suscitai jovens dispostos a seguir teu 
anúncio do Evangelho e no serviço do povo. 
Peçamos: 
 
6. Por Jesus Bom Pastor te pedimos, Pai: 
esteja sempre com nossos dizimistas para 



que possam sentir a força da Ressurreição 
de teu Filho. Pedimos: 
 
(Outras intenções) 
 
Presid: Ó Deus acolhei nossos pedidos e 
mais aqueles que por nossa limitação e 
pobreza, não sabemos fazer 
convenientemente, e que são acolhidos do 
mesmo modo por teu coração de Pai. Por 
Cristo nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Anim: Levemos para o altar o pão e o 
vinho, lembrando que, como nosso Pastor 
e Guia, Jesus demonstrou o seu grande 
amor por nós, morrendo na cruz e 
ressuscitando dos mortos. Cabe a nós 
ouvir sua voz e segui-Lo pelos caminhos 
que lhe são agradáveis, para que 
tenhamos nele a salvação. 
 
Canto 
(L: Maria de Fátima de Oliveira/ M: André J. 

Zamur) 

Refrão  
As nossas ofertas de vinho e de pão, 
Celebram a glória da ressurreição, 
A glória da ressurreição! 
 
1. O grão que morrera, no seio do chão, 
Renasce no trigo, tornando-se pão. 
A uva amassada, pisada, moída, 
Ressurge no vinho, sustento da vida. 
 
2. O pão e o vinho são hoje memória, 
Do novo Cordeiro, na sua vitória. 
Sinais da aliança da terra e dos céus, 
No corpo e no sangue do Filho de Deus. 
 
3. Ao Pai ofertamos também nossa vida, 
O chão que pisamos, a relva florida. 
Os frutos da terra, por nós cultivados, 
Se tornem o corpo do ressuscitado. 
 

• Durante o canto entra o pão e a galheta 
com vinho e água e logo após um pote 
com grãos de incenso. 

 

• O pão e a galheta são entregues ao 
presidente. 

 

• O canto acompanha a coleta que é 
feita na comunidade. 

 

• A apresentação será feita cantada, 
enquanto os grãos de incenso são 
jogados no braseiro, em frente ao altar. 

 

• A resposta da apresentação do pão e do 
vinho será cantada. 

 
Canto da apresentação 
Apresentação do Pão 
Presid: Bendito sejais, Senhor, Deus do 
universo, 
pelo pão que recebemos de vossa bondade, 
fruto da terra e do trabalho humano, 
que agora vos apresentamos, e para nós se 
vai tornar pão da vida! 
 
Todos: Bendito seja Deus para sempre! 
 
Apresentação do vinho 
Presid: Bendito sejais, Senhor, Deus do 
universo, 
pelo vinho que recebemos de vossa 
bondade, 
fruto da videira e do trabalho humano, 
que agora vos apresentamos e para nós se 
vai tornar vinho da salvação. 
 
Todos: Bendito seja Deus para sempre 
 
Oração sobre as oferendas 
Concedei, ó Deus,  
que sempre nos alegremos  
por estes mistérios pascais,  
para que nos renovem constantemente  
e sejam fonte de eterna alegria.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Oração Eucarística II 
(Missal, p., 478) 
 
Prefácio 
(Missal, p., 424) 
 
Na verdade, é justo e necessário,  
é nosso dever e salvação  
dar-vos graças sempre e em todo o lugar,  
mas sobretudo neste tempo solene  
em que Cristo, nossa Páscoa,  
foi imolado.  
 
Vencendo a corrupção do pecado, 
realizou uma nova criação.  
E, destruindo a morte,  
garantiu-nos a vida em plenitude.  
 



Unidos à multidão dos anjos e dos santos,  
transbordando de alegria pascal,  
nós vos aclamamos,  
cantando a uma só voz: 
 
IV. RITO DA COMUNHÃO  
Pai nosso 
 
Fração do pão 
 
Comunhão 
Canto 
(Frei Fabreti) 

1. Vou sair pelos prados buscando ovelhas 
que estão sem pastor; 
Eu os trarei com carinho de volta, sem 
fome ou temor! 
Nos meus ombros, ovelhas feridas, sem 
dor poderão descansar! 
Devolverei os seus campos, darei 
novamente a paz! 
 
Refrão 
Sou Rei, sou o Bom Pastor!  
Vinde ao Banquete que vos preparei, 
E fome jamais tereis! 
A quem vamos, ó Senhor? 
Só tu tens palavra de vida,  
E te dás em refeição! 
 
2. Maus pastores que perdem ovelhas, 
distantes de mim os terei; 
Noutras pastagens, seguras, pastores fiéis 
chamarei. 
Novo Reino farei do meu povo, rebanho 
sem mais opressão: 
Todos serão conduzidos à vida por minhas 
mãos! 
 
3. Sou a porta segura do aprisco, rebanho 
feliz eu farei: 
De todo o mal e injustiça, ovelhas eu 
defenderei! 
Mercenários que fogem pra longe, 
deixando o rebanho ao léu, 
Não terão parte comigo, no reino que vem 
do céu! 
 
4. Se uma ovelha deixar o meu campo, e 
outro caminho seguir, 
Deixo o rebanho seguro, e vou procurar a 
infeliz. 
Ao trazê-la, haverá alegria, e os anjos do 
céu vão cantar; 
Será a festa da volta: rebanho vai se 
alegrar! 

 
5. Eu conheço as ovelhas que tenho, e todo 
o rebanho, minha voz: 
Se chamo, então, pelo nome, a ovelha ouvirá 
bem veloz! 
Buscarei os cordeiros distantes, e em mim 
terão força e amor; 
Farei somente um rebanho, e eu mesmo 
serei pastor! 
 
Momento de interiorização 
Oração pelas vocações 
Presid: Rezemos pelas vocações 
sacerdotais. 
 
Leitor: Senhor da Messe e Pastor do 
Rebanho, faze ressoar em nossos ouvidos 
teu forte e suave convite: "Vem e segue-me!" 
Derrama sobre nós o teu Espírito, que Ele 
nos dê sabedoria para ver o caminho e 
generosidade para seguir tua voz. 
Senhor, que a Messe não se perca por falta 
de operários. Desperta nossas comunidades 
para a Missão. Ensina nossa vida a ser 
serviço. Fortalece os que querem dedicar-se 
ao Reino, na vida consagrada e religiosa. 
Senhor, que o rebanho não pereça por falta 
de Pastores. Sustenta a fidelidade de nossos 
bispos, padres e ministros. Dá perseverança 
a nossos seminaristas. Desperta o coração 
de nossos jovens para o ministério pastoral 
da Igreja. 
Senhor da Messe e Pastor do Rebanho, 
chama-nos para o serviço de teu povo. 
Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores 
do Evangelho, ajuda-nos a responder SIM. 
Amém 
 
Oração depois da comunhão  
Velai com solicitude, ó Bom Pastor, sobre o 
vosso rebanho  
e concedei que vivam nos prados eternos  
as ovelhas que remistes  
pelo sangue do vosso Filho.  
Que convosco vive e reina para sempre. 
Todos: Amém 
 
V. RITOS FINAIS  
Avisos 
 
Pedido de Bênção 
Presid: (cantado) 
Que o caminho seja brando a teus pés, 
O vento sopre leve em teus ombros: 
O sol brilhe em tua face, 
As chuvas caiam serenas em teus campos, 



E até que de novo eu te veja, 
Deus te guarde na palma de tua mão. 
 
Todos: Amém, Amém.  
Assim seja, Amém, Amém. 
Amém, Amém, Amém, Amém, Amém! 
 
Bênção final 
Presid: (cantada) 
A bênção do Deus de Sara, Abraão e 
Agar, 
A bênção do Filho, nascido de Maria,  
A bênção do Espírito Santo de amor, 
Que cuida com carinho, qual mãe cuida 
da gente, 
Esteja sobre todos nós. 
Todos: Amém 
 
Canto final 
Refrão 
Aleluia, Aleluia! 
Hoje a morte foi vencida, 
O Senhor é nossa Páscoa, 
Nossa luz, verdade e vida! 
(Aleluia, Aleluia! Aleluia, Aleluia!) (Final) 
 
1. Vamos em paz, conosco vais, 
Cristo Jesus ressuscitado. 
 Hoje teu povo, nasceu de novo, 
De fonte viva do teu lado. 
 
2. Vamos na paz, que tu nos dás, 
Cristo Jesus libertador. 
Dá-nos viver, firmes na fé, 
Teu mandamento de amor! 
 
3. Vamos em paz, para transformar, 
A terra, em lar de todo ser, 
Onde os irmãos, o mesmo pão, 
Na tua mesa vem comer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

COMISSÃO DIOCESANA 
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA – SP 
MISSA DO 5º DOMINGO DA PÁSCOA 

(02/05/21) 
 
I. RITOS INICIAIS       
 
Acendimento do Círio Pascal 
(Entra uma vela acesa e acende o Círio 
Pascal e as demais velas do altar) 
 

Refrão orante 
Luz da luz, infinito sol. 
Luz da luz, fogo abrasador. 
Luz da luz, Cristo Jesus, 
Abrasai-nos no vosso amor! 
 
Anim: Aleluia irmãos e irmãs! Nesta 
páscoa semanal de Jesus, ouviremos em 
sua palavra que a verdadeira vida cristã se 
resume na videira e seus ramos. Jesus 
não é somente nosso caminho, o único 
modelo a seguir. Ele é a nossa vida, o 
“sangue” de nosso espírito, sem o qual não 
poderíamos segui-Lo nem permanecer na 
sua amizade. 
 
Canto de Abertura 
(L: Maria de Fátima de Oliveira/ M: André J. 

Zamur) 

Refrão 
O Senhor ressurgiu! Aleluia! 
Povo santo exultai! Aleluia! 
 
1. Celebremos com louvores 
Esta Ceia do Senhor. 
Já o Cristo, nossa Páscoa, 
Sobre a morte triunfou. 
 
2. Adoremos o Deus vivo 
Ressurgindo em sua glória. 
Libertou-nos por seu sangue, 
Conquistou-nos a vitória. 
 
3. Hoje a noite se fez dia, 
Hoje a morte foi vencida. 
O futuro nos pertence. 
O Amor nos deu a vida! 
 
4. Concedei-nos, ó Pai Santo, 
Que sejamos transformados 

Em presença e testemunho 
De Jesus Ressuscitado. 
 
Antífona de entrada 
Cantai ao Senhor um canto novo,  
porque ele fez maravilhas;  
e revelou sua justiça diante das nações, 
aleluia! 
 
Saudação do presidente 
(Alegre e festiva saudando todas as mães.) 
Presid: Em nome do Pai, 
Em nome do Filho,  
Em nome do Espírito Santo. Amém! 
 
Todos: Amém. Aleluia! 
Amém. Aleluia! 
Amém. Aleluia! 
Aleluia! Amém. 
 
Presid: A graça do Cristo, 
O Amor de Deus Pai, 
O Espírito Santo, co’a gente. Amém!  
 
Todos: Amém. Aleluia! 
Amém. Aleluia! 
Amém. Aleluia! 
Aleluia! Amém. 
 
Rito Penitencial 
Presid: Hoje o Evangelho nos fala da 
videira. Sabemos que os espinhos dificultam 
a agricultura. Devem ser arrancados da 
terra.  
No entanto a cabeça de Jesus que só 
pensou em amor e paz foi coroada de 
malditos espinhos, que ferem e sangram.  
Não queremos ser espinheiro para ninguém. 
Queremos ser flor, uma presença amiga e 
solidária. 
Somos espinhos ou flor? 
(Momento de silêncio) 
 
Canto 
(L: J. Thomaz Filho/ M: Ir M´ria T. Kolling) 

1. Quantas vezes quis tudo pra mim  
O poder, o saber, a riqueza:  
Quão mesquinho parece o teu Reino, 
Se rejeito as migalhas da mesa!   
    
Refrão 
Senhor, Senhor, (Cristo Jesus) por nossa 
voz,  
Tende piedade olhai por nós!  
Por nossas mãos e o coração,  
Tende piedade, olhai por nós!   



       
2. Quantas vezes olhei com desdém 
As sementes, dezenas, centenas: 
Quão inútil parece o teu Reino 
Se descuido das coisas pequenas!    
          
3. Quantas vezes passei por aqui 
Sem notar o tesouro que havia: 
Quão distante parece o teu Reino, 
Se descanso esperando o meu dia! 
 
Presid: Deus, que como agricultor 
cuidadoso cultivais nossa vida, perdoai 
nossas faltas e, purificados pela tua 
Palavra, possamos produzir frutos que nos 
façam participar da vida eterna. 
Todos: Amém 
  
Hino do Glória 
(Frei Fabreti) 

Refrão 
Glória, glória, glória, aleluia! (bis) 
Glória, glória, glória a Deus nos altos 
céus, 
Paz na terra a todos nós! 
 
1. Deus e Pai nós vos louvamos (glória a 
Deus),  
Adoramos, bendizemos (glória a Deus), 
Damos glória ao vosso nome (glória a 
Deus), 
Vossos dons agradecemos! 
 
2. Senhor nosso, Jesus Cristo 
(hosanahey!), 
Unigênito do Pai (hosana ha!), 
Vós, de Deus Cordeiro Santo (hosana 
hey!), 
Nossas culpas perdoai! 
 
3. Vós que estais junto do Pai (aleluia!), 
Como nosso intercessor (aleluia!), 
Acolhei nossos pedidos (aleluia!), 
Atendei nosso clamor! 
 
4. Vós somente sois o Santo (glória a 
Deus!),  
O Altíssimo, o Senhor (hosana ha!), 
Com o Espírito Divino (aleluia!), 
De Deus Pai no esplendor! 
 
Oração do dia 
Anim: Rezemos, ao Pai para que nos 
conceda a alegria de viver a Páscoa e de 
amar-nos uns aos outros. 
 

Presid: 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. 
Todos: Amém 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA         
Anim: A Palavra de Deus nos pede para 
sermos verdadeiros galhos da videira, que é 
Cristo, e nos lançarmos ao mundo para 
produzirmos bons frutos de amor e paz. 
 
Canto:  
A Palavra de Deus é luz 
Que nos guia na escuridão 
É semente de paz,  
De justiça e perdão! (bis) 
 
1a Leitura: At 9, 26-31 
 
Salmo Responsorial: Sl 21 
Senhor, sois meu louvor em meio à 
grande assembléia! 
 
2a Leitura: 1Jo 3, 18-24 
 
Aclamação ao Evangelho 
Aleluia, Aleluia, Aleluia 
 
Ficai em mim, eu em vós hei de ficar, diz o 
Senhor;  
quem em mim permanece, esse dá muito 
fruto. 
 
Evangelho: Jo 15, 1-8 
 
Homilia 
 
Profissão de fé 
 
Oração da Assembléia 
Presid: Deus é o grande mistério de amor e 
Jesus a videira que vai revelar este amor. 
Peçamos ao Pai, que é o grande agricultor, 
que atenda as nossas preces.  
 
1. Senhor, pela tua Igreja que tem o Cristo 
como verdadeira videira da vida, possa 
conduzir a todos com gestos concretos de 
amor, perdão e solidariedade. Peçamos: 
 
Todos: Dai-nos, ó Pai, teu Espírito de 
amor, 



 
2. Senhor, por todo clero, para que nunca 
perca a coragem e o ânimo de anunciar a 
verdadeira videira que é Cristo, aquele que 
nos dá a esperança e a herança de vida 
eterna. Peçamos: 
 
3. Senhor, por todos aqueles que 
governam este povo sofrido, para que o 
amor fraterno faça parte de suas vidas e 
que sejam ramos ligados à videira que é 
Cristo, para promoverem a paz, a justiça e 
a dignidade a todos. Peçamos: 
 
4. Senhor, por todos nós para que ligados 
à videira que é Cristo, possamos tomar 
consciência de nossas limitações. 
Peçamos: 
 
(Outras intenções) 
 
Presid: Pai, que és maior e conheces 
nossas palavras antes que as 
pronunciemos; não olhes nossa fraqueza, 
mas ouve a voz do teu Espírito que habita 
em nós e faze-nos viver em comunhão 
contigo e com teu Filho, agora e por todos 
os séculos. 
Todos; Amém 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Preparação das oferendas 
Anim: Juntamente com o pão e o vinho 
queremos apresentar ao Pai nossa vida, 
com o coração agradecido por tanto amor 
que nos une à grande videira que 
derramou seu sangue por todos nós. 
 
Canto 
(L: Maria de Fátima de Oliveira/ M: André J. 

Zamur) 

Refrão  
As nossas ofertas de vinho e de pão, 
Celebram a glória da ressurreição, 
A glória da ressurreição! 
 
1. O grão que morrera, no seio do chão, 
Renasce no trigo, tornando-se pão. 
A uva amassada, pisada, moída, 
Ressurge no vinho, sustento da vida. 
 
2. O pão e o vinho são hoje memória, 
Do novo Cordeiro, na sua vitória, 
Sinais da aliança da terra e dos céus, 
No corpo e no sangue do Filho de Deus. 
 

3. Ao Pai ofertamos também nossa vida, 
O chão que pisamos, a relva florida. 
Os frutos da terra, por nós cultivados, 
Se tornem o corpo do ressuscitado. 
 

• Durante o canto entra o pão e a galheta 
com vinho e água e logo após um pote 
com grãos de incenso. 

 

• O pão e a galheta são entregues ao 
presidente. 

 

• O canto acompanha a coleta que é feita 
na comunidade. 

 

• A apresentação será feita cantada, 
enquanto os grãos de incenso são 
jogados no braseiro, em frente ao altar. 

 

• A resposta da apresentação do pão e do 
vinho será cantada. 

 
Canto da apresentação 
Apresentação do Pão 
Presid: Bendito sejais, Senhor, Deus do 
universo, 
pelo pão que recebemos de vossa bondade, 
fruto da terra e do trabalho humano, 
que agora vos apresentamos, e para nós se 
vai tornar pão da vida! 
 
Todos: Bendito seja Deus para sempre! 
 
Apresentação do vinho 
Presid: Bendito sejais, Senhor, Deus do 
universo, 
pelo vinho que recebemos de vossa 
bondade, 
fruto da videira e do trabalho humano, 
que agora vos apresentamos e para nós se 
vai tornar vinho da salvação. 
 
Todos: Bendito seja Deus para sempre! 
 
Oração sobre as oferendas 
Ó Deus, que, pelo sublime diálogo deste 
sacrifício,  
nos fazeis participar de vossa única e 
suprema divindade,  
concedei que, conhecendo vossa verdade  
lhe sejamos fiéis por toda a vida.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Oração Eucarística III 
(Missal, p., 482) 



 
Prefácio 
(Missal, p. 425) 
 
Na verdade, é justo e necessário,  
é nosso dever e salvação  
dar-vos graças sempre e em todo lugar;  
mas sobretudo neste tempo solene  
em que Cristo, nossa Páscoa,  
foi imolado.  
 
Pela oblação de seu corpo pregado na 
Cruz,  
levou à plenitude os sacrifícios antigos.  
Confiante, entregou seu espírito,  
cumprindo inteiramente vossa santa 
vontade,  
revelando-se ao mesmo tempo,  
sacerdote, altar e cordeiro.  
 
Por essa razão,  
transbordamos de alegria pascal,  
e celebramos vossa glória,  
cantando a uma só voz: 
 
IV. RITO DA COMUNHÃO        
Pai nosso 
 
Fração do pão  
 
Comunhão 
Canto 
(Frei Luiz Carlos Susin) 

Refrão 
Eu sou a videira,  
Meu Pai é o agricultor. 
Vós sois os ramos, 
Permanecei no meu amor! 
 
1. Para dar muito fruto: 
Permanecei no meu amor. 
Para dar amor puro: 
Permanecei no meu amor. 
Como ramos ao tronco: 
Permanecei em mim! 
 
2. Para amar sem medidas: 
Permanecei no meu amor. 
Para dar vossas vidas:  
Permanecei no meu amor. 
Para ser meus amigos: 
Permanecei em mim! 
 
3. Para ver o caminho:  
Permanecei no meu amor. 
Para ver a verdade;  

Permanecei no meu amor. 
Para ter sempre a vida: 
Permanecei em mim! 
 
4. Para ser sal da terra:  
Permanecei no meu amor. 
Para ser luz do mundo:  
Permanecei no meu amor. 
Para ser testemunhas: 
Permanecei em mim! 
 
5. Se vos dobra a tristeza;  
Permanecei no meu amor. 
Se amargo é o pranto:  
Permanecei no meu amor. 
Se inquieta a tentação: 
Permanecei em mim! 
 
6. Se a noite é longa:  
Permanecei no meu amor. 
Quando não há estrelas:  
Permanecei no meu amor. 
Se a morte vos chega:  
Permanecei em mim! 
 
7. Quando a estrada é difícil:  
Permanecei no meu amor. 
Quando o passo é impossível:  
Permanecei no meu amor. 
Quando treme a esperança: 
Permanecei em mim! 
 
8. Quando se cansar ou desanimar:  
Permanecei no meu amor. 
Sem amarras a segurar:  
Permanecei no meu amor. 
Sem temor, sempre a cantar: 
Permanecei em mim! 
 
Momento de interiorização 
(Silêncio) 
 
Oração depois da  comunhão 
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. 
Todos: Amém 
 
V. RITOS FINAIS 
Avisos 
 
Pedido de Bênção 
Presid: (cantado) 



Que o caminho seja brando a teus pés, 
O vento sopre leve em teus ombros: 
O sol brilhe em tua face, 
As chuvas caiam serenas em teus campos, 
E até que de novo eu te veja, 
Deus te guarde na palma de tua mão. 
 
Todos: Amém, Amém.  
Assim seja, Amém, Amém. 
Amém, Amém, Amém, Amém, Amém! 
 
Bênção final 
Presid: (cantada) 
A bênção do Deus de Sara, Abraão e 
Agar, 
A bênção do Filho, nascido de Maria,  
A bênção do Espírito Santo de amor, 
Que cuida com carinho, qual mãe cuida 
da gente, 
Esteja sobre todos nós. 
Todos: Amém 
 
 Canto Final 
Refrão 
Aleluia, Aleluia! 
Hoje a morte foi vencida, 
O Senhor é nossa Páscoa, 
Nossa luz, verdade e vida! 
(Aleluia, Aleluia! Aleluia, Aleluia!) (Final) 
 
1. Vamos em paz, conosco vais, 
Cristo Jesus ressuscitado. 
 Hoje teu povo, nasceu de novo, 
De fonte viva do teu lado. 
 
2. Vamos na paz, que tu nos dás, 
Cristo Jesus libertador. 
Dá-nos viver, firmes na fé, 
Teu mandamento de amor! 
 
3. Vamos em paz, para transformar, 
A terra, em lar de todo ser. 
Onde os irmãos, o mesmo pão. 
Na tua mesa vem comer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

COMISSÃO DIOCESANA 
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA – SP 
MISSA DO 6º DOMINGO DA PÁSCOA 

(09/05/21) 
DIA DAS MÃES 

 
I. RITOS INICIAIS 
 
Acendimento do Círio Pascal 
(Entra uma vela acesa e acende o Círio 
Pascal e as demais velas do altar) 
 

Refrão orante 
Luz da luz, infinito sol. 
Luz da luz, fogo abrasador. 
Luz da luz, Cristo Jesus, 
Abrasai-nos no vosso amor! 
 
Anim: Aleluia irmãos e irmãs! Recebemos 
hoje o mandamento de Jesus: “amai-vos 
uns aos outros, como eu vos amei” (Jo 
15,12). Neste mundo em que vivemos 
marcados muitas vezes pela intolerância e 
individualismo, acabamos nos esquecendo 
do amor que devemos ter para com os 
outros. Que esta celebração de hoje nos 
ajude nesta tarefa do amor.  
Hoje também lembramos nossas queridas 
mães, as quais têm em Maria sua 
referência maior de doação, de presença 
silenciosa e amorosa aos filhos. 
 
Canto de Abertura 
(L: Maria de Fátima de Oliveira/ M: André J. 

Zamur) 

Refrão 
O Senhor ressurgiu! Aleluia! 
Povo santo exultai! Aleluia! 
 
1. Celebremos com louvores 
Esta Ceia do Senhor. 
Já o Cristo, nossa Páscoa, 
Sobre a morte triunfou. 
 
2. Adoremos o Deus vivo 
Ressurgindo em sua glória. 
Libertou-nos por seu sangue, 
Conquistou-nos a vitória. 
 
3. Hoje a noite se fez dia, 

Hoje a morte foi vencida. 
O futuro nos pertence. 
O Amor nos deu a vida! 
 
4. Concedei-nos, ó Pai Santo, 
Que sejamos transformados 
Em presença e testemunho 
De Jesus Ressuscitado. 
 
Antífona de Entrada 
Anunciai com gritos de alegria,  
proclamai até os extremos da terra:  
o Senhor libertou o seu povo, aleluia! 
 
Saudação do Presidente 
(Alegre e festiva, na alegria do ressuscitado) 
Presid: Em nome do Pai, 
Em nome do Filho,  
Em nome do Espírito Santo. Amém! 
 
Todos: Amém. Aleluia! 
Amém. Aleluia! 
Amém. Aleluia! 
Aleluia! Amém. 
 
Presid: A graça do Cristo, 
O Amor de Deus Pai, 
O Espírito Santo, co’a gente. Amém!  
 
Todos: Amém. Aleluia! 
Amém. Aleluia! 
Amém. Aleluia! 
Aleluia! Amém. 
 
Entrada da Imagem de Nossa Senhora 
Presid: Fazendo lembrança de todas as 
nossas mães, vivas e falecidas, vamos 
entrar com a Imagem de Nossa Senhora. 
 
Canto 
(Frei Acílio Mendes) 

Rainha do céu, alegrai-vos 
Aleluia, aleluia, aleluia!, 
Porque Aquele que trouxestes em vosso  
ventre 
Aleluia, aleluia, aleluia! 
Ressuscitou como disse! 
Aleluia, aleluia, aleluia! 
Rogai a Deus por nós. 
Aleluia, aleluia, aleluia! 
 
Rito Penitencial 
Presid: Esta celebração, além de ser uma 
invocação ao Espírito Santo, para que sua 
força possa agir no seio da comunidade, é 
também momento para olhar as obras 



bonitas e maravilhosas que o Espírito 
Santo leva os discípulos a fazerem na 
comunidade.  
Somos capazes de contemplar as obras do 
Senhor em nosso meio? 
(Momento de silêncio) 
 
Canto 
(L: D. Carlos Alberto Navarro/ M: Ir Míria T. 

Kollig) 

1. Pelos pecados, erros passados,  
Por divisões na tua Igreja, ó Jesus!           
 
Refrão:  
Senhor, piedade!(Cristo, piedade).  
Senhor, piedade!  
Senhor, piedade, piedade de nós!        
 
2. Quem não te aceita, quem te rejeita,  
Pode não crer por ver cristãos que vivem 
mal!      
 
3. Hoje, se a vida é tão ferida,  
Deve-se à culpa, à indiferença dos 
cristãos! 
 
Presid: Deus que nos convida a 
permanecer no teu amor, tenha compaixão 
de nós, perdoe nossas faltas contra o amor 
e concedei-nos a alegria de participar da 
vida eterna. 
Todos: Amém 
 
Hino do Glória 
(Frei Fabreti) 

Refrão 
Glória, glória, glória, aleluia! (bis) 
Glória, glória, glória a Deus nos altos 
céus, 
Paz na terra a todos nós! 
 
1. Deus e Pai nós vos louvamos (glória a 
Deus),  
Adoramos, bendizemos (glória a Deus), 
Damos glória ao vosso nome (glória a 
Deus), 
Vossos dons agradecemos! 
 
2. Senhor nosso, Jesus Cristo 
(hosanahey!), 
Unigênito do Pai (hosana ha!), 
Vós, de Deus Cordeiro Santo (hosana 
hey!), 
Nossas culpas perdoai! 
 
3. Vós que estais junto do Pai (aleluia!), 

Como nosso intercessor (aleluia!), 
Acolhei nossos pedidos (aleluia!), 
Atendei nosso clamor! 
 
4. Vós somente sois o Santo (glória a Deus!),  
O Altíssimo, o Senhor (hosana ha!), 
Com o Espírito Divino (aleluia!), 
De Deus Pai no esplendor! 
 
Oração do dia 
Anim: Rezemos ao Pai e peçamos o Espírito 
Santo, para que possamos usar sempre da 
justiça, para promover a paz. E que Ele 
possa abençoar todas as mães. 
  
Presid: 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. 
Todos: Amém 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA      
Anim: A Palavra de Deus é luz para nossa 
caminhada, é palavra de amigo, de amor e 
de vida para todos. É o amor que nunca 
morre. 
 
Canto:  
A Palavra de Deus é luz 
Que nos guia na escuridão 
É semente de paz,  
De justiça e perdão! (bis) 
 
1a  Leitura: At 10,25-26.34-35.44-48 
 
Salmo Responsorial: Sl 97 
O Senhor fez conhecer a salvação  
e revelou sua justiça às nações. 
 
2a Leitura: 1Jo 4, 7-10 
 
Aclamação ao Evangelho 
Aleluia, Aleluia, Aleluia 
 
Quem me ama realmente guardará minha 
palavra,  
e meu Pai o amará e a ele nós viremos. 
 
Homilia 
 
Profissão de fé 
 



Oração da Assembléia 
Presid: Ó Pai amoroso, que estais sempre 
perto de nós, ouvi os pedidos dessa 
comunidade que ora para permanecer 
sempre no teu amor. 
 
1. Ó Pai, pela nossa comunidade a fim que 
permaneça unida e fiel aos teus 
ensinamentos sem discriminar ninguém e 
sempre confiantes em teu amor. Peçamos: 
 
Todos: Acolhei nossa prece, Senhor! 
 
2. Ó Pai, que os governantes das nações, 
sejam promotores do amor igualitário 
dando condições de vida digna a todas as 
pessoas, principalmente os mais 
necessitados. Peçamos: 
 
3. Ó Pai, por todas nossas mães, vivas e 
falecidas, para que sejam sempre 
recompensadas por tanto carinho que 
dedicam à sua família. Peçamos: 
 
4. Ó Pai, que todos nós nesta festa pascal, 
possamos sair daqui radiantes do teu amor 
infinito e assumir nosso compromisso de 
batizados. Peçamos: 
 
(Outras intenções) 
 
Presid: Ó Pai querido, que quereis amigos 
e colaboradores para teu reino, atendei 
nossos pedidos e ajudai-nos a praticar teu 
mandamento de amor. Por Cristo, nosso 
Senhor! 
Todos: Amém! 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Preparação das oferendas 
Anim: Amar é dar a vida pelos outros, 
assim fez Jesus Cristo, que deu a sua vida 
por nós. Junto com o pão e o vinho, que 
são sinais visíveis desse amor, colocamos 
na mesa do altar nossa vida sempre a 
serviço de nossos irmãos. 
 
Canto 
(L: Maria de Fátima de Oliveira/ M: André J. 

Zamur) 

Refrão  
As nossas ofertas de vinho e de pão, 
Celebram a glória da ressurreição, 
A glória da ressurreição! 
 
1. O grão que morrera, no seio do chão, 

Renasce no trigo, tornando-se pão. 
A uva amassada, pisada, moída, 
Ressurge no vinho, sustento da vida. 
 
2. O pão e o vinho são hoje memória, 
Do novo Cordeiro, na sua vitória, 
Sinais da aliança da terra e dos céus. 
No corpo e no sangue do Filho de Deus. 
 
3. Ao Pai ofertamos também nossa vida, 
O chão que pisamos, a relva florida. 
Os frutos da terra, por nós cultivados, 
Se tornem o corpo do ressuscitado. 
 

• Durante o canto entra o pão e a galheta 
com vinho e água e logo após um pote 
com grãos de incenso. 

 

• O pão e a galheta são entregues ao 
presidente. 

 

• O canto acompanha a coleta que é feita 
na comunidade. 

 

• A apresentação será feita cantada, 
enquanto os grãos de incenso são 
jogados no braseiro, em frente ao altar. 

 

• A resposta da apresentação do pão e do 
vinho será cantada. 

 
Canto da apresentação 
Apresentação do Pão 
Presid: Bendito sejais, Senhor, Deus do 
universo, 
pelo pão que recebemos de vossa bondade, 
fruto da terra e do trabalho humano, 
que agora vos apresentamos, e para nós se 
vai tornar pão da vida! 
 
Todos: Bendito seja Deus para sempre! 
 
Apresentação do vinho 
Presid: Bendito sejais, Senhor, Deus do 
universo, 
pelo vinho que recebemos de vossa 
bondade, 
fruto da videira e do trabalho humano, 
que agora vos apresentamos e para nós se 
vai tornar vinho da salvação. 
 
Todos: Bendito seja Deus para sempre! 
 
Oração sobre as oferendas 
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 
Todos: Amém 
 
Oração Eucarística II 
(Missal, p., 478) 
 
Prefácio 
(Misal, p., 425) 
 
Na verdade, é justo e necessário,  
é nosso dever e salvação  
dar-vos graças sempre e em todo lugar;  
mas sobretudo neste tempo solene  
em que Cristo, nossa Páscoa,  
foi imolado.  
 
Pela oblação de seu corpo pregado na 
Cruz,  
levou à plenitude os sacrifícios antigos.  
Confiante, entregou seu espírito,  
cumprindo inteiramente vossa santa 
vontade,  
revelando-se ao mesmo tempo,  
sacerdote, altar e cordeiro.  
 
Por essa razão,  
transbordamos de alegria pascal,  
e celebramos vossa glória,  
cantando a uma só voz: 
 
IV. RITO DA COMUNHÃO 
Pai nosso 
 
Fração do pão 
 
Comunhão 
Canto 
(L: Pe. José Weber e D. Carlos Alberto Navarro/ M: 

Pe, José Weber) 

Refrão 
Prova de amor maior não há que doar a 
vida pelo irmão. 
 
1. Eis que eu vos dou o meu Novo 
Mandamento:  
Amai-vos uns aos outros, como eu vos 
tenho amado. 
 
2. Vós sereis os meus amigos, 
Se seguires meus preceitos: 
Amai-vos..... 
 

3. Como o Pai sempre me ama, 
Assim também eu vos amei: 
Amai-vos.... 
 
4. Permanecei em Meu Amor, 
E segui meu mandamento:  
Amai-vos...... 
 
5. E chegando a minha Páscoa, 
Vos amei até o fim: 
Amai-vos..... 
 
6. Nisto todos saberão, 
Que vós sois os meus discípulos: 
Amai-vos..... 
 
Momento de interiorização 
(Silêncio) 
 
Oração depois da comunhão 
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. 
Todos: Amém  
 
V. RITOS FINAIS 
Homenagem para as mães 
 
Avisos 
 
Pedido de Bênção 
Presid: (cantado) 
Que o caminho seja brando a teus pés, 
O vento sopre leve em teus ombros: 
O sol brilhe em tua face, 
As chuvas caiam serenas em teus campos, 
E até que de novo eu te veja, 
Deus te guarde na palma de tua mão. 
 
Todos: Amém, Amém.  
Assim seja, Amém, Amém. 
Amém, Amém, Amém, Amém, Amém! 
 
Bênção final 
Presid: (cantada) 
A bênção do Deus de Sara, Abraão e 
Agar, 
A bênção do Filho, nascido de Maria,  
A bênção do Espírito Santo de amor, 
Que cuida com carinho, qual mãe cuida 
da gente, 
Esteja sobre todos nós. 



Todos: Amém 
 
Canto Final 
Refrão:   
Aleluia, Aleluia! 
Hoje a morte foi vencida, 
O Senhor é nossa Páscoa, 
Nossa luz, verdade e vida! 
(Aleluia, Aleluia! Aleluia, Aleluia!) (Final) 
 
1. Vamos em paz, conosco vais, 
Cristo Jesus ressuscitado. 
 Hoje teu povo, nasceu de novo, 
De fonte viva do teu lado. 
 
2. Vamos na paz, que tu nos dás, 
Cristo Jesus libertador. 
Dá-nos viver, firmes na fé, 
Teu mandamento de amor! 
 
3. Vamos em paz, para transformar, 
A terra, em lar de todo ser. 
Onde os irmãos, o mesmo, pão 
Na tua mesa vem comer. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO DIOCESANA 
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA – SP 
MISSA DA ASCENSÃO DO SENHOR 

(16/05/21) 
 

I. RITOS INICIAIS 
  
Acendimento do Círio Pascal 
(Entra uma vela acesa e acende o Círio 
Pascal e as demais velas do altar) 
 

Refrão orante 
Luz da luz, infinito sol. 
Luz da luz, fogo abrasador. 
Luz da luz, Cristo Jesus, 
Abrasai-nos no vosso amor! 
 
Anim:. Hoje o Cristo é glorificado no céu. 
Hoje começa a missão de todos nós na 
terra. Hoje o Cristo se prolonga em cada 
pessoa que nele crê. Hoje Jesus parte 
para o céu, mas não nos deixa órfãos, 
porque prometeu estar conosco até o fim 
dos nossos tempos. Hoje Jesus Cristo - 
perfeito comunicador do Pai - completa a 
ligação entre o céu e a terra: a única via. 
Ninguém fará outra, porque só Ele veio de 
lá e retornou. Veio como a Palavra de 
Deus, isto é, como salvação, e tornou-se 
nosso caminho de volta. A ascensão de 
Cristo é a garantia da nossa eternidade, se 
soubermos amar como Ele amou. 
 
Canto de Abertura 
(L: Maria de Fátima de Oliveira/ M: André J. 

Zamur) 

Refrão 
O Senhor ressurgiu! Aleluia! 
Povo santo exultai! Aleluia! 
 
1. Celebremos com louvores 
Esta Ceia do Senhor. 
Já o Cristo, nossa Páscoa, 
Sobre a morte triunfou. 
 
2. Adoremos o Deus vivo 
Ressurgindo em sua glória. 
Libertou-nos por seu sangue, 

Conquistou-nos a vitória. 
 
3. Hoje a noite se fez dia, 
Hoje a morte foi vencida. 
O futuro nos pertence. 
O Amor nos deu a vida! 
 
4. Concedei-nos, ó Pai Santo, 
Que sejamos transformados 
Em presença e testemunho 
De Jesus Ressuscitado. 
 
Antífona de Entrada 
Homens da Galiléia, porque estais 
admirados,  
olhando para o céu?  
Este Jesus há de voltar,  
do mesmo modo que o vistes subir, aleluia! 
 
Saudação do Presidente 
(Alegre e festiva na ressurreição do Senhor) 
Presid: Em nome do Pai, 
Em nome do Filho,  
Em nome do Espírito Santo. Amém! 
 
Todos: Amém. Aleluia! 
Amém. Aleluia! 
Amém. Aleluia! 
Aleluia! Amém. 
 
Presid: A graça do Cristo, 
O Amor de Deus Pai, 
O Espírito Santo, co’a gente. Amém!  
 
Todos: Amém. Aleluia! 
Amém. Aleluia! 
Amém. Aleluia! 
Aleluia! Amém! 
 
Saída da imagem do Ressuscitado  
Presid: Com a ascensão que lembramos 
hoje, termina a missão terrena de Jesus e 
inicia a nossa missão. 
Para significar esta partida para a Casa do 
Pai, vamos sair com a imagem de 
Ressuscitado. 
 
Canto 
O tempo não pára, chegou minha hora. 
Eu vou para o Pai, mas eu fico por perto: 
Eu sou este pão, este vinho, este amor! 
Perfaz o caminho que encontras aberto. 
 
Rito Penitencial 
Presid: Fazer memória da Ascensão do 
Senhor é celebrar a ação do Pai que glorifica 



Jesus e o constitui Senhor cósmico, pois 
Ele recebeu e "possui a plenitude 
universal".  
O que Cristo Ressuscitado significa em 
minha vida? 
(Momento de silêncio) 
 
Canto 
(Frei Fabreti) 

1. Senhor, que viestes salvar os corações 
arrependidos,          
 
Refrão  
Piedade, piedade, piedade de nós.        
 
2. Ó Cristo, que viestes chamar os 
pecadores humilhados, 
 
3. Senhor, que intercedeis por nós junto a 
Deus Pai que nos perdoa. 
 
Presid: Deus, fonte de unidade e Pai de 
todos os cristãos, tenha compaixão de nós 
que vivemos desunidos, concedei-nos a 
graça da unidade e a alegria de participar 
da vida eterna. 
Todos: Amém 
 
Hino do Glória 
(Frei Fabreti) 

Refrão 
Glória, glória, glória, aleluia! (bis) 
Glória, glória, glória a Deus nos altos 
céus, 
Paz na terra a todos nós! 
 
1. Deus e Pai nós vos louvamos (glória a 
Deus),  
Adoramos, bendizemos (glória a Deus), 
Damos glória ao vosso nome (glória a 
Deus), 
Vossos dons agradecemos! 
 
2. Senhor nosso, Jesus Cristo 
(hosanahey!), 
Unigênito do Pai (hosana ha!), 
Vós, de Deus Cordeiro Santo (hosana 
hey!), 
Nossas culpas perdoai! 
 
3. Vós que estais junto do Pai (aleluia!), 
Como nosso intercessor (aleluia!), 
Acolhei nossos pedidos (aleluia!), 
Atendei nosso clamor! 
 

4. Vós somente sois o Santo (glória a Deus!),  
O Altíssimo, o Senhor (hosana ha!), 
Com o Espírito Divino (aleluia!), 
De Deus Pai no esplendor! 
 
Oração do dia 
Anim: Rezemos, para que cresça em nós a 
esperança de participar da glória futura, e 
que a paz possa brotar da justiça. 
 
Presid: Ó Deus todo-poderoso,  
a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória.  
Fazei-nos exultar de alegria  
e fervorosa ação de graças,  
pois, membros de seu  corpo,  
somos chamados na esperança  
a participar da sua glória.  
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,  
na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Amém 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA 
Anim: A Ascensão de Jesus Cristo é a 
"celebração do impulso" que cada um de nós 
recebeu, para que possamos reconhecer 
que Jesus é Senhor e aceitarmos a missão 
de evangelizadores em todas as partes do 
mundo, enquanto esperamos sua vinda 
gloriosa. 
 
Canto:  
A Palavra de Deus é luz 
Que nos guia na escuridão 
É semente de paz,  
De justiça e perdão! (bis) 
 
1a  Leitura: At 1, 1-11 
 
Salmo Responsorial: Sl 46  
Por entre aclamações Deus se elevou,  
o Senhor subiu ao toque da trombeta. 
 
2a  Leitura: Ef 1, 17-23 
 
Aclamação ao Evangelho 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 
Ide ao mundo ensinai aos povos todos;  
convosco estarei, todos os dias,  
até o fim dos tempos, diz Jesus. 
 
Evangelho: Mc 16, 15-20 
 
Homilia 
 
Profissão de fé 



 
Oração da Assembléia 
Presid: O Pai do céu colocou todo o poder 
do céu e da terra nas mãos do Senhor 
Jesus que ressuscitou e subiu ao Céu. Ele 
intercede por nós. Façamos a Ele nossas 
preces. 
 
1. Senhor, que tua Igreja continue 
fielmente no mundo a missão de salvação 
que lhe foi ordenada, e seja sempre 
testemunha da glória da Ressurreição. 
Peçamos: 
   
Todos: Senhor, nosso caminho, 
verdade e vida ouvi-nos. 
 
2. Senhor, que as ações de nossos 
governantes sejam para praticar o bem, a 
justiça e igualdade entre os povos. 
Peçamos: 
 
3. Senhor, que nossa comunidade, não só 
contemple os ensinamentos de Cristo, mas 
trabalhe verdadeiramente para a 
construção de um mundo novo. Peçamos: 
 
4. Senhor, que todos nós, teus filhos e 
filhas, jamais percamos a fé, e 
compreendendo melhor tua Palavra, 
tenhamos forças para caminhar, sobretudo 
nos momentos de provação. Peçamos: 
    
 (Outras intenções) 
 
Presid: É da tua vontade, ó Pai, que tudo 
caminhe para o Cristo, plenitude e 
realização definitiva da sua criação; 
conceda-nos orar e agir sempre como 
colaboradores do plano de teu Filho, para 
a tua glória e nossa salvação, em Cristo 
Jesus, nosso Senhor. 
Todos: Amém! 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Preparação das oferendas 
Anim: Jesus inaugura uma nova presença 
e morada no meio das pessoas: no pão e 
no vinho consagrados. Vamos apresentar 
este pão e este vinho ao Pai com o 
propósito de sermos testemunhas da 
ressurreição.  
 
Canto 
(L: Maria de Fátima de Oliveira/ M: André J. 

Zamur) 

Refrão 
As nossas ofertas de vinho e de pão, 
Celebram a glória da ressurreição, 
A glória da ressurreição! 
 
1. O grão que morrera, no seio do chão, 
Renasce no trigo, tornando-se pão. 
A uva amassada, pisada, moída, 
Ressurge no vinho, sustento da vida. 
 
2. O pão e o vinho são hoje memória, 
Do novo Cordeiro, na sua vitória. 
Sinais da aliança da terra e dos céus, 
No corpo e no sangue do Filho de Deus. 
 
3. Ao Pai ofertamos também nossa vida, 
O chão que pisamos, a relva florida. 
Os frutos da terra, por nós cultivados, 
Se tornem o corpo do ressuscitado. 
 

• Durante o canto entra o pão e a galheta 
com vinho e água e logo após um pote 
com grãos de incenso. 

 

• O pão e a galheta são entregues ao 
presidente. 

 

• O canto acompanha a coleta que é feita 
na comunidade. 

 

• A apresentação será feita cantada, 
enquanto os grãos de incenso são 
jogados no braseiro, em frente ao altar. 

 

• A resposta da apresentação do pão e do 
vinho será cantada. 

 
Canto da apresentação 
Apresentação do Pão 
Presid: Bendito sejais, Senhor, Deus do 
universo, 
pelo pão que recebemos de vossa bondade, 
fruto da terra e do trabalho humano, 
que agora vos apresentamos, e para nós se 
vai tornar pão da vida! 
 
Todos: Bendito seja Deus para sempre! 
 
Apresentação do vinho 
Presid: Bendito sejais, Senhor, Deus do 
universo, 
pelo vinho que recebemos de vossa 
bondade, 
fruto da videira e do trabalho humano, 
que agora vos apresentamos e para nós se 
vai tornar vinho da salvação. 



 
Todos: Bendito seja Deus para sempre! 
 
Oração sobre as oferendas  
Ó Deus, nós vos apresentamos este 
sacrifício  
para celebrar a admirável ascensão do 
vosso Filho.  
Concedei, por esta comunhão de dons 
entre o céu e a terra,  
que nos elevemos com ele até a pátria 
celeste.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Oração Eucarística III  
(Missal, p., 482) 
 
Prefácio 
(Missal, p., 426) 
 
Na verdade, é justo e necessário,  
é nosso dever e salvação  
dar-vos graças, sempre e em todo o lugar,  
Senhor, Pai santo,  
Deus eterno e todo-poderoso.  
 
Vencendo o pecado e a morte,  
vosso Filho Jesus, Rei da Glória,  
subiu (hoje) ante os anjos maravilhados  
ao mais alto dos céus.  
 
E tornou-se o mediador entre vós,  
Deus, nosso Pai, e a humanidade 
redimida,  
juiz do mundo e senhor do universo.  
Ele, nossa cabeça e princípio, subiu aos 
céus,  
não para afastar-se de nossa humildade,  
mas para dar-nos a certeza de que  
nos conduzirá à glória da imortalidade.  
 
Por essa razão,  
transbordamos de alegria pascal,  
e aclamamos vossa bondade, 
cantando a uma só voz: 
 
IV. RITO DA COMUNHÃO 
Pai nosso 
 
Fração do Pão 
 
Comunhão 
Canto 
1. A beira do lago dos teus afazeres, 
Eu abro horizontes de luta e esperança. 

A pescas maiores convoco teus braços: 
Que leves a paz, onde impera a vingança. 
 
Refrão  
O tempo não para, chegou minha hora.  
Eu vou para o Pai, mas eu fico por perto: 
Eu sou este Pão, este vinho, este amor! 
Perfaz o caminho que encontras aberto. 
 
2. Revelo outro lado, que é pleno de brilho: 
É assim que meu Pai quer a vida de todos! 
Pois, vai, transfigura essa terra dos homens: 
Implanta a justiça, demite os engodos! 
 
3 .A história dos homens tem tanta cobiça, 
Inveja, opressão e desdém pelos fracos. 
Chegou novo tempo, de plena mudança: 
Sou luz, boa nova aos teus olhos opacos. 
 
4. Não penses que a dor é dos céus um 
castigo. 
Meu Pai não se move por vil julgamento, 
Mas quer corações bem fiéis, renovados; 
Não fere o caído, lhe dá seu sustento. 
 
5.Te quero comigo. Proclama bem alto: 
“Ó vós que esbanjastes, voltai para casa! 
Plantemos de novo o sustento de todos, 
Que a vida se alegra, que a paz não se 
atrasa! 
 
Momento de interiorização 
(Silêncio) 
 
Oração depois da comunhão 
Deus eterno e todo-poderoso,  
que nos concedeis conviver na terra com as 
realidades do céu,  
fazei que nossos corações se voltem para o 
alto,  
onde está junto de vós a nossa humanidade.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
V. RITOS FINAIS 
Avisos 
 
Pedido de Bênção 
Presid: (cantado) 
Que o caminho seja brando a teus pés, 
O vento sopre leve em teus ombros: 
O sol brilhe em tua face, 
As chuvas caiam serenas em teus campos, 
E até que de novo eu te veja, 
Deus te guarde na palma de tua mão. 
 



Todos: Amém, Amém.  
Assim seja, Amém, Amém. 
Amém, Amém, Amém, Amém, Amém! 
 
Bênção final 
Presid: (cantada) 
A bênção do Deus de Sara, Abraão e 
Agar, 
A bênção do Filho, nascido de Maria,  
A bênção do Espírito Santo de amor, 
Que cuida com carinho, qual mãe cuida 
da gente, 
Esteja sobre todos nós. 
Todos: Amém 
 
Canto Final 
Refrão 
Aleluia, Aleluia! 
Hoje a morte foi vencida, 
O Senhor é nossa Páscoa, 
Nossa luz, verdade e vida! 
(Aleluia, Aleluia! Aleluia, Aleluia!) (Final) 
 
1. Vamos em paz, conosco vais, 
Cristo Jesus ressuscitado. 
 Hoje teu povo, nasceu de novo, 
De fonte viva do teu lado. 
 
2. Vamos na paz, que tu nos dás, 
Cristo Jesus libertador. 
Dá-nos viver, firmes na fé, 
Teu mandamento de amor! 
 
3. Vamos em paz, para transformar, 
A terra, em lar de todo ser. 
Onde os irmãos, o mesmo pão. 
Na tua mesa vem comer. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

COMISSÃO DIOCESANA 
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA – SP 
MISSA DE PENTECOSTES 

(23/05/21) 
 

I. RITOS INICIAIS 
 
Acendimento do Círio Pascal 
(Entra uma vela acesa e acende o Círio 
Pascal e as demais velas do altar) 
 

Refrão orante 
Luz da luz, infinito sol. 
Luz da luz, fogo abrasador. 
Luz da luz, Cristo Jesus, 
Abrasai-nos no vosso amor! 
 
Anim: Com a festa de hoje, estamos 
chegando ao fim do Tempo Pascal, tempo 
celebrado com alegria e exultação, um só 
dia de festa que durou cinquenta dias, "um 
só grande domingo", tempo marcado pelo 
canto e pelo sentimento do "Aleluia". 
O importante é celebrarmos a festa de hoje 
intimamente ligada à Páscoa e a todo 
Tempo Pascal. O Pentecostes cristão não 
é a festa do Espírito Santo em si. A vinda 
do Espírito Santo, em Pentecostes, é um 
acontecimento de salvação. Representa o 
cume do mistério da morte e ressurreição 
de Cristo. É a festa que dá coroamento à 
Páscoa de Cristo.   
 
Canto de Abertura 
(Azmaneth Carneiro da Silva) 

1. Eu navegarei no oceano do Espírito 
E ali adorarei ao Deus do meu amor. 
 
Refrão 
Espírito, Espírito, que desces como 
fogo, 
Vem como em Pentecostes e enche-me 
de novo. 
 
2. Eu adorarei ao Deus da minha vida 
Que me compreendeu sem nenhuma 
explicação. 
 
3. E eu servirei ao meu Deus fiel, 

Ao meu libertador, aquele que venceu. 
 
Antífona de Entrada 
O Espírito do Senhor encheu o universo; 
ele mantém unidas todas as coisas  
e conhece todas as línguas, aleluia. 
 
Saudação do Presidente 
(Acolhida carinhosa e alegre) 
Presid: Em nome do Pai e do Filho, 
Espírito Santo! Amém! 
 
Todos: Em nome do Pai e do Filho, 
Espírito Santo! Amém! 
 
Presid: Que a graça de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai, 
E a comunhão do Espírito Santo estejam 
convosco! 
 
Todos: Bendito, Bendito seja Deus, 
Que nos reuniu no amor de Cristo! (bis) 
 
Rito Penitencial 
Presid: O contexto no qual ocorreu a vinda 
do Espírito Santo sobre os apóstolos, denota 
uma Igreja fechada em si mesma e reunida 
num mesmo lugar. Era uma Igreja medrosa, 
com as portas fechadas aos judeus e ao 
mundo. 
 
Anim: Era uma Igreja necessitada do 
Espírito de Deus para abrir as portas, 
anunciar a Boa Nova da salvação ao mundo 
inteiro e em línguas diferentes. Era preciso a 
ventania do Espírito Santo para iluminar e 
encorajar a evangelização, isto é, para levar 
os discípulos a anunciarem e continuarem a 
obra de Jesus Cristo no mundo. 
 
Presid: Hoje somos convidados por Deus a 
assumir esta missão de evangelizadores, 
que recebemos em nosso batismo.  
Somos fiéis a esta missão? 
(Momento de silêncio) 
 
Canto 
 
1. O Batismo nos torna missionários  
E o pecado amarra nossos pés.  
Senhor, Senhor, tende piedade de nós. (bis) 
 
2. Confirmados na fé nos enviastes  
E não fomos fiéis na vocação.  
Ó Cristo, Ó Cristo, tende piedade de nós. 
(bis) 



 
3. Recebemos o pão da Eucaristia,  
Resistimos a vida partilhar.  
Senhor, Senhor, tende piedade de nós. 
(bis) 
 
Presid: Deus todo-poderoso, em teu 
amor de Pai, perdoai nossos pecados e 
tornai-nos dignos de participar da festa 
do teu amor, na vida eterna. 
Todos: Amém 
 
Hino do Glória 
(Frei Fabreti) 

Refrão 
Glória, glória, glória, aleluia! (bis) 
Glória, glória, glória a Deus nos altos 
céus, 
Paz na terra a todos nós! 
 
1. Deus e Pai nós vos louvamos (glória a 
Deus),  
Adoramos, bendizemos (glória a Deus), 
Damos glória ao vosso nome (glória a 
Deus), 
Vossos dons agradecemos! 
 
2. Senhor nosso, Jesus Cristo 
(hosanahey!), 
Unigênito do Pai (hosana ha!), 
Vós, de Deus Cordeiro Santo (hosana 
hey!), 
Nossas culpas perdoai! 
 
3. Vós que estais junto do Pai (aleluia!), 
Como nosso intercessor (aleluia!), 
Acolhei nossos pedidos (aleluia!), 
Atendei nosso clamor! 
 
4. Vós somente sois o Santo (glória a 
Deus!),  
O Altíssimo, o Senhor (hosana ha!), 
Com o Espírito Divino (aleluia!), 
De Deus Pai no esplendor! 
 
Oração do dia 
Anim: Rezemos ao Pai para que envie 
sobre a Igreja e sobre cada um de nós, o 
Espírito Santo. 
 
Presid: Ó Deus que, pelo mistério da festa 
de hoje,  
santificais a vossa Igreja inteira,  
em todos os povos e nações,  
derramai por toda a extensão do mundo  
os dons do Espírito Santo,  

e realizai agora no coração dos fiéis  
as maravilhas que operastes  
no início da pregação do Evangelho.  
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,  
na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Amém 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA      
Anim: É o Espírito Santo que dá vida à 
Palavra de Deus, sem Ele a Bíblia seria 
apenas um livro a mais, por isso vamos abrir 
nosso coração para ouvir o que este Espírito 
Santo tem a nos dizer.  
 
Canto:  
A Palavra de Deus é luz 
Que nos guia na escuridão 
É semente de paz,  
De justiça e perdão! (bis) 
 
1a Leitura: At 2, 1-11 
 
Salmo Responsorial: Sl 103 
Enviai o vosso Espírito, Senhor,  
e da terra toda a face renovai. 
 
2a Leitura: 1 Cor 12, 3b-7.12-13 
 
Sequência  
(Ir. Míria T. Kollig) 

1. Vinde, Espírito de Deus e enchei os 
corações 
Dos fiéis com vossos dons. 
Acendei neles o amor com um fogo 
abrasador, 
Vos pedimos, ó Senhor.       
 
Refrão 
E cantaremos Aleluia. 
E vossa terra renovada ficará 
Se o vosso Espírito Senhor, nos enviais.   
 
2. Vós unistes tantas gentes, tantas línguas 
diferentes, 
Numa fé na unidade. 
Pra buscar sempre a verdade, 
E servir o vosso Reino 
Com a mesma caridade. 
 
Procissão com o Evangeliário 
(Sete tochas de fogo acompanham a 
procissão do Evangeliário, que poderá entrar 
ou vir do altar até à Mesa da Palavra ou 
passar no meio da assembléia. Quando 
chegar à Mesa da Palavra inicia-se a 
aclamação ao evangelho) 



 
Canto 
Refrão 
(Pe. Zezinho)  

É como a chuva que lava, 
É como o fogo que abrasa, 
Tua palavra é assim, 
Não passa por mim, sem deixar um 
sinal (bis) 
 
1. Tenho medo de estar a gritar, 
E negar-te meu coração. 
Tenho medo do Cristo que passa 
E oferece uma graça,  
Eu lhe digo que não.  
 
Aclamação ao Evangelho 
Aleluia, aleluia, Aleluia. 
 
Vinde, Espírito Divino,  
e enchei com vossos dons os corações 
dos fiéis,  
e acendei neles o amor, como um fogo 
abrasador! 
 
Evangelho: Jo 20, 19-23 
 
Homilia  
 
Renovação das Promessas batismais 
Anim: Somos batizados na água e no fogo 
do Espírito Santo. Fogo purificador do 
pecado, um fogo que dá vida nova, fogo do 
amor de Deus que transforma todas as 
coisas. Por isso neste instante vamos 
renovar as nossas promessas batismais. 
 
Presid: Para viver a liberdade dos filhos e 
filhas de Deus, vocês renunciam ao 
pecado, fonte de injustiça e egoísmo?  
Todos: Renuncio 
 
Presid: Para viver como irmãos e irmãs, 
vocês renunciam a tudo aquilo que desune 
a nossa Comunidade? 
Todos: Renuncio 
 
Presid: Para seguir a Jesus Cristo, vocês 
renunciam a tudo o que nos impede de 
viver como verdadeiros filhos e filhas de 
Deus? 
Todos: Renuncio 
 
Presid: Vocês creem em Deus Pai, todo-
poderoso, criador do céu e da terra? 
Todos: Creio 

 
Presid: Vocês creem em Jesus Cristo, seu 
único Filho e nosso Senhor, que nasceu da 
Virgem Maria, morreu e foi sepultado, e que 
ressuscitou dos mortos e subiu para o céu? 
Todos: Creio 
 
Presid: Vocês creem no Espírito Santo, cuja 
festa hoje celebrou, na Santa Igreja Católica, 
na comunhão dos Santos, no perdão dos 
pecados, na ressurreição dos mortos e na 
vida eterna? 
Todos: Creio 
 
Presid: O Deus todo-poderoso, Pai de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez 
renascer pela água e pelo Espírito Santo e 
nos concedeu o perdão de todo pecado, 
guarde-nos em sua graça para a vida eterna.   
Todos: Amém 
 
Oração da Assembléia 
Presid: Queridos irmãos e irmãs, tendo 
recebido o Espírito de filhos e filhas, no qual 
clamamos “Pai”, dirijamos, então, com afeto 
filial, as nossas orações a Deus Pai todo-
poderoso. 
 
1. Senhor, que o Papa Francisco, o nosso 
Bispo José Roberto, os padres, os religiosos 
e religiosas e todo o teu povo cristão, sejam 
autênticos anunciadores da Boa Nova sob a 
luz do Espírito Santo. Peçamos: 
 
Todos (cantado): Envia teu Espírito 
Senhor, e renova a face da terra! 
 
2. Senhor, que nossos governantes ajudem 
as pessoas com leis justas e oportunas 
procurando o bem comum de toda a 
comunidade. Peçamos: 
 
3. Senhor, que os que são oprimidos por 
angústias e dificuldades, sejam aliviados 
pelo conforto do Espírito Santo Consolador. 
Peçamos: 
 
4. Senhor, que aqueles que promovem a 
paz, que é fruto da justiça e a concórdia 
entre os povos, sejam sempre amparados 
pelo Espírito Santo. Peçamos: 
 
(Outras intenções) 
 



Presid: Receba, ó Deus, a oração que te 
dirigimos no Espírito de Jesus Cristo 
Ressuscitado, teu Filho e nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Preparação dos dons 
Anim: Sem o Espírito Santo não existe 
liturgia. É ele que nos faz rezar, escutar, 
cantar e dirigir ao Pai. Depois do primeiro 
Pentecostes, nunca a Igreja deixou de 
reunir-se para celebrar o mistério pascal 
em Jesus Cristo pela força do Espírito 
Santo. Graças ao Espírito Santo, podemos 
afirmar que toda celebração litúrgica é 
nova, única e frutífera. 
 
Canto 
(L: J. Thomaz Filho? M: Frei Fabreti) 

1. Ó Pai, que pelo Espírito 
Dás vida e santidade 
A toda criatura, recebe que te agrade 
A oferta que trazemos,  
O nosso vinho e pão:  
Esforço que fizemos 
E Dom de tua mão!   
 
Refrão:  
Transforma a nossa oferta 
No dom do Filho teu, 
E os passos do teu povo, 
Em luz que se acendeu. 
 
2. Ó Pai, que pelo Espírito 
Em rios de água viva 
Transformas nossa sede, 
Recebe, sem esquiva,  
A oferta que trazemos, 
O nosso vinho e pão, 
Sinais do compromisso: 
Plantar um mundo irmão! 
 

• Durante o canto entra o pão e a galheta 
com vinho e água e logo após um pote 
com grãos de incenso. 

 

• O pão e a galheta são entregues ao 
presidente. 

 

• O canto acompanha a coleta que é 
feita na comunidade. 

 

• A apresentação será feita cantada, 
enquanto os grãos de incenso são 
jogados no braseiro, em frente ao altar. 

 

• A resposta da apresentação do pão e do 
vinho será cantada. 

 
Canto da apresentação 
Apresentação do Pão 
Presid: Bendito sejais, Senhor, Deus do 
universo, 
pelo pão que recebemos de vossa bondade, 
fruto da terra e do trabalho humano, 
que agora vos apresentamos, e para nós se 
vai tornar pão da vida! 
 
Todos: Bendito seja Deus para sempre! 
 
Apresentação do vinho 
Presid: Bendito sejais, Senhor, Deus do 
universo, 
pelo vinho que recebemos de vossa 
bondade, 
fruto da videira e do trabalho humano, 
que agora vos apresentamos e para nós se 
vai tornar vinho da salvação. 
 
Todos: Bendito seja Deus para sempre! 
 
Oração sobre as oferendas 
Concedei-nos, ó Deus,  
que o Espírito Santo  
nos faça compreender melhor o mistério 
deste sacrifício  
e nos manifeste toda a verdade  
segundo a promessa do vosso Filho.  
Que vive e reina para sempre. 
Todos: Amém 
 
Oração Eucarística  II 
(Missal, p., 478) 
 
Prefácio  
(Missal, p., 319) 
 
Na verdade, é justo e necessário,  
é nosso dever e salvação  
dar-vos graças, sempre e em todo lugar, 
Senhor, Pai santo,  
Deus eterno e todo poderoso.  
 
Para levar à plenitude os mistérios pascais,  
derramastes, hoje, o Espírito Santo 
prometido,  
em favor de vossos filhos e filhas.  
 
Desde o nascimento da Igreja,  
é ele quem dá a todos os povos,  
o conhecimento do verdadeiro Deus;  
e une, numa só fé,  



a diversidade das raças e línguas.  
 
Por essa razão,  
transbordamos de alegria pascal,  
aclamamos vossa bondade,  
cantando a uma só voz: 
 
IV. RITO DA COMUNHÃO 
Pai nosso 
 
Fração do pão 
 
Comunhão 
Canto 
(L: J. Thomaz Filho/ M: Frei Fabreti) 

1. Cantar a beleza da vida, 
Presente do amor sem igual: 
Missão do teu povo escolhido. 
Senhor, vem livrar-nos do mal. 
 
Refrão 
Vem dar-nos teu Filho, Senhor,  
Sustento do pão e do vinho,  
E a força do Espírito Santo, 
Unindo o teu povo a caminho. 
 
2. Falar do teu Filho às nações, 
Vivendo como ele viveu: 
Missão do teu povo escolhido. 
Senhor, vem cuidar do que é teu! 
 
3. Viver o perdão sem medida, 
Servir sem jamais condenar: 
Missão de teu povo escolhido,  
Senhor, vem conosco ficar! 
 
4. Erguer os que estão humilhados,  
Doar-se aos pequenos, aos pobres: 
Missão do teu povo escolhido,  
Senhor nossas forças redobras! 
 
5. Buscar a verdade, a justiça, 
Nas trevas brilhar como luz: 
Missão do teu povo escolhido> 
Senhor, nossos passos conduz. 
 
6. Andar os caminhos do mundo, 
Plantando teu Reino de paz: 
Missão do teu povo escolhido, 
Senhor, nossos passos refaz! 
 
7. Fazer deste mundo um só povo, 
Fraterno, a serviço da vida: 
Missão do teu povo escolhido, 
Senhor, vem nutrir nossa lida! 
 

Momento de Interiorização 
(Silêncio) 
 
Oração depois da comunhão 
Ó Deus, que enriqueceis a vossa Igreja com 
os bens do céu,  
conservai a graça que lhe destes,  
para que cresçam os dons do Espírito Santo;  
e o alimento espiritual que recebemos  
aumente em nós a eterna redenção.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém  
 

RITO PARA APAGAR O CÍRIO PASCAL  

Escrito por Rhawy Chagas Ramos  

 

(Terminada a oração depois da comunhão 
o presidente se dirige junto ao círio ainda 
aceso e faz uma breve introdução à 
liturgia da luz:) 
 
Presid: Irmãos e irmãs, 
na noite na qual se deu vida ao alegre tempo 
Pascal, 
o “dia de cinquenta dias”, 
no momento de acender o Círio, nós 
aclamamos a Cristo nossa Luz. 
E a luz do Círio pascal 
Nos acompanhou nestes cinquenta dias 
E contribuiu não pouco a nos fazer recordar 
A grande realidade do Mistério pascal. 
Hoje, no dia de Pentecostes, 
ao fechar-se o Tempo da Páscoa, 
o Círio é apagado, 
este sinal nos é tirado, 
também porque, 
educamos na escola pascal do mestre 
Ressuscitado 
e cheios do fogo dos dons do Espírito Santo, 
agora, devemos ser nós, 
“Luz de Cristo” que se irradia, 
como uma coluna luminosa, que passa no 
mundo, 
em meio aos irmãos, 
para guia-los no êxodo em direção ao céu, 
à “terra prometida” definitiva. 
Veremos agora, 
no desenrolar do ano litúrgico, 
resplender a luz do Círio Pascal, 
sobretudo em dois momentos importantes 
do caminhar da Igreja: 
Na primeira Páscoa que viveram os seus 
filhos 
com a recepção do Batismo, 
e por ocasião da última Páscoa, 



quando, com a morte, 
ingressarão na verdadeira vida. 
 
(O cantor dirige-se ao ambão, e de lá 
canta as invocações a Cristo). 
 
Cantor: Cristo, luz do mundo! 
Todos: Demos graças a Deus! 
 
Presid: (Cantando, em reto tom estas e as 
demais invocações) 
 
Ó Sol da justiça, raio bendito, primeira fonte 
de luz, o ardente desejado, acima de tudo e 
de todos; poderoso, inescrutável e inevitável; 
alegria do bem, visão da esperança 
satisfeita, louvado e celeste, Cristo criador, 
Rei da glória, certeza da vida/, preenche os 
vazios da nossa voz com a Tua Palavra 
onipotente, oferecendo-a como súplica 
agradável ao teu Pai altíssimo. 
 
Cantor: Cristo, Luz do mundo! 
Todos: Demos graças a Deus! 
 
Presid: Esplendor da glória do Pai, que 
difunde a claridade da verdadeira luz, raio da 
luz, fonte de todo esplendor/. Tu, dia que 
ilumina o dia, Tu verdadeiro sol, penetra com 
a tua luz constante e infunde nos nossos 
sentidos a chama do teu Espírito. 
 
Cantor: Cristo, luz do mundo! 
Todos: Demos graças a Deus! 
 
Presid: Sois a lâmpada da casa paterna que 
ilumina com a luz ardente/. Sois o sol da 
justiça, o dia que jamais escurece, a 
luminosa estrela da manhã. 
 
Cantor: Cristo, Luz do mundo! 
Todos: Demos graças a Deus! 
 
Presid: Sois do mundo o verdadeiro doador 
da luz, mais luminoso que o sol pleno, todo 
luz e dia/, ilumina os profundos sentimentos 
do nosso coração. 
 
Cantor: Cristo, Luz do mundo! 
Todos: Demos graças a Deus! 
 
Presid: Ó Luz dos meus olhos, doce Senhor, 
defesa dos meus dias, ilumina Senhor o meu 
caminho, pois sois a esperança na longa 
noite. Ó chama viva da minha vida, ó Deus, 
minha luz. 

 
Cantor: Cristo, Luz do mundo! 
Todos: Demos graças a Deus! 
 
Canto 
Salve Luz eterna, 
Luz que és tu Jesus.  
Teu clarão é a fé, 
Fé que nos conduz. 
 
(Terminado o Hino pascal, o presidente 
faz a inclinação ao Círio pascal, e o 
apaga. Depois, voltado para o povo, canta 
a oração). 
 
Digna-Te, ó Cristo, 
nosso dulcíssimo Salvador, 
de acender as nossas lâmpadas da fé; 
que em Teu templo elas refuljam 
constantemente, 
alimentadas por Ti, que sois a luz eterna; 
sejam iluminados os ângulos escuros do 
nosso espírito 
e sejam expulsas para longe de nós as 
trevas do mundo/. 
faz que vejamos, contemplamos, desejamos 
somente a Ti, 
que só a Ti amemos, 
sempre no fervente aguardo de Ti, 
Que vives e reinas pelos séculos dos 
séculos/ 
 
(E toda a assembléia aclama, cantando): 
Amém! Amém! Amém! 

 
V. RITOS FINAIS 
Avisos 
 
Pedido de Bênção 
Presid: (cantado) 
Que o caminho seja brando a teus pés, 
O vento sopre leve em teus ombros: 
O sol brilhe em tua face, 
As chuvas caiam serenas em teus campos, 
E até que de novo eu te veja, 
Deus te guarde na palma de tua mão. 
 
Todos: Amém, Amém.  
Assim seja, Amém, Amém. 
Amém, Amém, Amém, Amém, Amém! 
 
Bênção final 
Presid: (cantada) 
A bênção do Deus de Sara, Abraão e 
Agar, 
A bênção do Filho, nascido de Maria,  



A bênção do Espírito Santo de amor, 
Que cuida com carinho, qual mãe cuida 
da gente, 
Esteja sobre todos nós. 
Todos: Amém 
 
Canto Final 
(Romão José Ferreira) 

1. Reveste-me, Senhor, co’a tua graça: 
Eu quero meu irmão servir melhor! 
Que teu Espírito em mim se faça, 
Que eu possa caminhar no teu amor! 
 
Refrão 
Reveste-me, Senhor, reveste-me 
Senhor, 
Reveste-me, Senhor, com teu Amor. 
 
2. Que eu busque em minha vida a 
santidade, 
No exemplo de Jesus a inspiração 
Na fé e na esperança e caridade 
Fazendo acontecer libertação! 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMISSÃO DIOCESANA 
PARA A LITURGIA 

DIOCESE DE LIMEIRA – SP 
MISSA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

(30/05/21) 
 
I. RITOS INICIAIS      
Refrão orante 
Dá tua paz, Senhor!  
Dá tua paz, Jesus, para os nossos dias! 
 
Anim: Hoje somos convidados a celebrar a 
páscoa semanal de Jesus no mistério da 
Santíssima Trindade. A família de Deus, a 
Trindade, é a imagem da perfeita 
harmonia, da perfeita integração, da total 
realização, que acontece no encontro e no 
diálogo de amor com as outras pessoas. 
Essa unidade de todos na paz da "casa" 
do Pai se realizará em plenitude quando a 
força do ressuscitado tiver conquistado 
através dos discípulos, toda a humanidade.  
 
Canto de Abertura 
1. Entremos com grande alegria, 
Na casa do Senhor. 
Em sua fiel companhia, 
Cantemos seu louvor. 
 
Refrão:  
Honra e glória à Santíssima Trindade! 
Honra e glória por toda a eternidade! 
Honra e glória à Trindade Santa! 
 
2. Aqui todos juntos oramos, 
Com fé e gratidão. 
E a bênção de Deus invocamos, 
De todo coração. 
 
3. Em nome do Pai Sacrossanto, 
Do Filho Salvador. 
No amor do Espírito Santo, 
Vivemos sem temor. 
 
Antífona de Entrada 
Bendito seja Deus Pai,  
bendito o Filho unigênito  
e bendito o Espírito Santo.  
Deus foi misericordioso para conosco. 
 
Saudação do Presidente 
(Cantada) 

Presid: Meu Deus do céu (bis) 
Pai, Filho, Espírito Santo! 
Meu Deus do céu. 
 
Todos: Mistério tão profundo, 
Aqui não entenderei. 
Santíssima Trindade, 
Eu louvo e louvarei. 
 
Ato Penitencial 
Presid: O Deus no qual nós, cristãos, 
acreditamos não está longe, não vive como 
se os nossos problemas, as nossas alegrias, 
as nossas angústias não O atingissem. Ele é 
o Deus-conosco, o Deus que está ao nosso 
lado, que caminha com seu povo. 
 
Anim: Perdão, Senhor, pelas vezes que 
nossa comunidade testemunhou um Deus 
distante, ausente, sem reconhecer esta 
presença amorosa do Deus Trinitário entre 
nós. 
(Momento de silêncio) 
 
Canto 
(L: J. Thomaz Filho/ M: Frei fabreti) 

1. Convite gentil não sei desprezar. 
Que importa o que foi ?  
Eu vim pra curar! 
Quem nega o perdão em nome da lei, 
Não quer ver o mundo irmão! 
 
Refrão: 
Perdão, ó Senhor, misericórdia! 
Perdão, Senhor Deus da vida! 
 
2. Não posso aceitar o zelo fatal 
Do fogo do céu em troca do mal. 
Eu vim me propor, não vim pra forjar, 
Resposta com tal furor! 
 
3. Tecer elogios por coisa qualquer 
Revela, afinal, o quanto se quer. 
Porém, escutai: mais vale cumprir 
O quanto ensinei do Pai. 
 
Presid: Deus todo-poderoso, tenha 
compaixão de nós, que muitas vezes não 
queremos viver em comunidade, perdoe 
nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna. 
Todos: Amém 
 
Hino do Glória 
Refrão:  
Glória a Deus nos altos céus! 



Paz na terra a seus amados! 
A vós louvam, Rei celeste, 
Os que foram libertados! 
 
1. Deus e Pai, nós vos louvamos, 
Adoramos, bendizemos; 
Damos glória ao vosso nome, 
Vossos dons agradecemos! 
 
2. Senhor nosso, Jesus Cristo,  
Unigênito do Pai. 
Vós de Deus Cordeiro Santo, 
Nossas culpas perdoai. 
 
3. Vós que estais junto do Pai, 
Como nosso Intercessor, 
Acolhei nossos pedidos, 
Atendei nosso clamor! 
 
4. Vós somente sois o Santo, 
O Altíssimo, o Senhor, 
Com o Espírito Divino, 
De Deus Pai no esplendor! 
 
Oração do dia 
Anim: Rezemos, para que a solenidade da 
Santíssima Trindade nos leve a reconhecer 
a glória divina entre nós. E também para a 
paz na casa de todos os nossos dizimistas. 
 
Presid: Ó Deus, nosso Pai,  
enviando ao mundo a Palavra da verdade  
e o Espírito santificador,  
revelastes o vosso inefável mistério.  
Fazei que, professando a verdadeira fé, 
reconheçamos a glória da Trindade  
e adoremos a Unidade onipotente.  
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, 
 na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Amém 
 
II. LITURGIA DA PALAVRA 
Anim: A Liturgia da Palavra de hoje nos 
ajuda a ter uma verdadeira imagem de 
Deus. Ouçamos com atenção esta 
revelação do Deus amigo e protetor da 
humanidade. 
 
Canto:  
Perto de nós está tua Palavra, 
Que esteja na boca, 
No coração, na vida do teu povo! (bis) 
 
1ª Leitura: Dt 4, 32-34.39-40 
 

Salmo Responsorial: Sl 32 
Feliz o povo que o Senhor escolheu por 
sua herança. 
 
2ª Leitura: Rm 8,14-17 
 
Aclamação ao Evangelho 
Aleluia, Aleluia, Aleluia! 
 
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Divino,  
ao Deus que é, que era e que vem,  
pelos séculos. Amém 
 
Evangelho: Mt  28, 16-20 
 
Homilia 
 
Profissão de fé 
 
Oração da Assembléia 
Presid: Deus se manifesta como família de 
amor. Rezemos ao Pai como grande família 
de Deus. 
 
1. Senhor, que o amor, a concórdia e a paz 
estejam sempre presentes na vida da Igreja, 
a fim de que ela possa estar sempre aberta 
para acolher novos filhos. Peçamos: 
 
Todos: Trindade Santa, atendei-nos!   
 
2. Senhor, que os governantes olhem para 
todas as pessoas com mais carinho, amor e 
compreensão. Peçamos: 
 
3. Senhor, olhai para todas as pessoas que 
não têm fé, para que possam sentir sua 
infinita misericórdia. Peçamos: 
 
4. Senhor, que nós, nunca nos esqueçamos 
de louvar e agradecer a sua presença 
amorosa em todos os momentos de nossa 
vida. Peçamos: 
 
5. Senhor, que os nossos dizimistas, vivendo 
o amor e a partilha, possam ser sinal da 
Trindade. Peçamos: 
 
(Outras intenções) 
 
Presid: Senhor, atende as preces que teus 
filhos e filhas apresentam, para que nossa fé 
seja vivida sob a proteção de teu amor. Por 
Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 



III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
Preparação dos dons 
Anim: Juntamente com o pão e o vinho 
queremos apresentar a Deus a 
necessidade de fazer com Ele uma grande 
experiência, para que assim possamos 
viver seu amor misericordioso, unindo-nos 
como comunidade de amor. 
 
Canto  
1. Bendito, Senhor Deus, por este pão, 
Que estamos colocando em vosso altar.  
Que seja pão da vida e salvação, 
E ensine a repartir e partilhar. 
 
Refrão: 
Santíssima Trindade, recebei, 
Os dons do nosso vinho e nosso pão. 
Com eles nossas vidas acolhei, 
No amor do vosso eterno coração. 
 
2. Bendito, Senhor Deus, por este vinho, 
Que estamos colocando em vosso altar.  
Que seja vida nova no caminho, 
Do povo que não cansa de esperar. 
 
3. Bendito, Senhor Deus, por nossa vida, 
Que estamos colocando em vosso altar. 
Dignai-vos, neste gesto de acolhida, 
A nossa humanidade recriar. 
 
Oração sobre as oferendas 
Senhor nosso Deus,  
pela invocação do vosso nome,  
santificai as oferendas de vossos servos e 
servas,  
fazendo de nós uma oferenda eterna.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
Oração Eucarística III 
(Missal, p., 482) 
 
Prefácio 
(Missal, p., 379) 
 
Na verdade, é justo e necessário,  
é nosso dever e salvação  
dar-vos graças, sempre e em todo o lugar,  
Senhor, Pai santo,  
Deus eterno e todo-poderoso.  
 
Com vosso Filho único e o Espírito Santo 
sois um só Deus e um só Senhor.  
Não uma única pessoa,  
mas três pessoas num só Deus.  

 
Tudo o que revelastes e nós cremos  
a respeito de vossa glória  
atribuímos igualmente  
ao Filho e ao Espírito Santo.  
 
E, proclamando que sois o Deus eterno e 
verdadeiro,  
adoramos cada uma das pessoas,  
na mesma natureza e igual majestade.  
 
Unidos à multidão dos anjos e dos santos,  
nós vos aclamamos jubilosos,  
cantando a uma só voz: 
 
IV. RITO DA COMUNHÃO 
Pai nosso 
 
Fração do pão 
 
Comunhão 
Canto 
1. Eu te bendigo por me teres feito, 
Deste modo tão maravilhoso assim, 
E te agradeço pela tua imagem, 
Que com tanto amor Tu colocaste em mim. 
 
Refrão  
A minha vida é uma nova história 
Que te rende glória e canta o teu louvor, 
Sou resultado do teu grande afeto, 
E um gesto concreto do teu grande amor.  
Laia, laia, lalaia, laia! 
Lalaia, laia, lalaia, laia! 
 
2. Sou mais um fruto da tua bondade, 
Sou mais um projeto com destinos bons. 
Estás presente em todos os meus passos, 
Vou te revelando em todos os meus dons. 
 
3. A minha vida só terá sentido, 
Se mostrar ao mundo que saiu de Ti. 
E a minha história vai dizendo sempre, Que 
eu estou no mundo, 
Mas não sou daqui. 
 
Momento de interiorização 
Presid: O mistério da Santíssima Trindade 
deve ser visto como a Revelação de toda a 
profundidade de Deus, que é comunhão de 
pessoas divinas, que é graça e amor. 
 
Canto 
Refrão:  
Sobe um louvor da terra, 
Desce um louvor do céu: 



Com santos e anjos, 
Cantamos glória a Deus! (Bis) 
 
1. A multidão celeste, 
Se une à humanidade, 
No canto de louvor, 
À Santíssima Trindade! 
 
2. Bendito seja o Filho, 
E o Pai que nos criou, 
Bendito o Santo Espírito, 
Que nos santificou. 
 
Oração depois da comunhão 
Possa valer-nos, Senhor nosso Deus,  
a comunhão no vosso sacramento,  
ao proclamarmos nossa fé na Trindade 
eterna e santa  
e na sua indivisível Unidade.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém 
 
V. RITOS FINAIS 
Avisos 
 
Bênção Final 
Presid: Pai da graça, Trindade Santa, 
olhai por todos os teus filhos e filhas, que 
consagrados pelo batismo, tornem-se 
templos vivos a vós dedicados. 
Todos: Amém 
 
Presid: (Abençoa a assembléia e despede 
a todos com carinho) 
 
Canto Final 
1. Ó Deus vem conduzir a nossa história, 
Por Cristo que é teu Filho Salvador, 
Que vive para sempre em tua glória, 
Contigo e com o Espírito de amor. 
 
Refrão:  
O teu poder será nossa vitória, 
E a tua mão virá nos conduzir. 
Alegres cantaremos tua glória, 
Em cada novo dia que surgir. 
 
2. Tu és o grande sol que se levanta, 
E vem a nossa vida iluminar. 
Porque Tu és  bondade eterna e santa, 
Nos guardas sob a luz do teu olhar. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


