
6º DOMINGO DA PÁSCOA 

09 de maio de 2021 - Ano B - Branco

“Permanecei no meu amor”

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Todos são convidados para participar da 
comunidade dos ressuscitados, pois Deus não faz 
acepção de pessoas. Ao contrário, o caminho está 
aberto a todos aqueles que desejam viver o amor 
aos irmãos. Testemunhar esse amor é a grande 
missão que os discípulos recebem, não só ao pró-
ximo como a si mesmo, mas como Ele nos amou.

07. OREMOS
Presid.: Deus todo-poderoso, dai-nos celebrar com 
fervor estes dias de júbilo em honra do Cristo res-
suscitado, para que nossa vida corresponda sempre 
aos mistérios que recordamos. Por N.S.J.C...

Coment.: As leituras nos levam a trabalhar o tema 
do Amor. Amar é levar adiante, na comunidade, o 
projeto de vida e liberdade. Em Jesus Cristo encon-
tramos uma realidade: amar é decidir-se.

I LEITURA - At 10,25-26.34-35. 44-48

08. LEITURA DO LIVRO DOS ATOS DOS 
APÓSTOLOS - Quando Pedro estava para 
entrar em casa, Cornélio saiu-lhe ao en-
contro, caiu a seus pés e se prostrou. Mas 
Pedro levantou-o, dizendo: “Levanta-te. 
Eu também sou apenas um homem”. En-
tão, Pedro tomou a palavra e disse: “De 
fato, estou compreendendo que Deus não 
faz distinção entre as pessoas. Pelo con-
trário, ele aceita quem o teme e pratica a 
justiça, qualquer que seja a nação a que 
pertença. Pedro estava ainda falando, 
quando o Espírito Santo desceu sobre 
todos os que ouviam a palavra. Os fiéis 
de origem judaica, que tinham vindo com 
Pedro, ficaram admirados de que o dom do 
Espírito Santo fosse derramado também 
sobre os pagãos. Pois eles os ouviam falar 
e louvar a grandeza de Deus em línguas 
estranhas. Então Pedro falou: “Podemos, 
por acaso, negar a água do batismo a es-
tas pessoas que receberam, como nós, o 
Espírito Santo?” E mandou que fossem 
batizados em nome de Jesus Cristo. Eles 
pediram, então, que Pedro ficasse alguns 
dias com eles. PALAVRA DO SENHOR.
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RITO INICIAL

Celebração Dominical -   DIOCESE DE APUCARANA

03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

04. ATO PENITENCIAL

02. CANTO INICIAL (Apostila 94º encontro)
Ref.: Cristo venceu, aleluia! Ressuscitou, ale-
luia! O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso 
canto: aleluia!
1. Este é o dia em que o amor venceu, brilhan-
te luz iluminou as trevas, nós fomos salvos para 
sempre! 
2. Suave aurora veio anunciando que nova era 
foi inaugurada, nós fomos salvos para sempre!

05. CANTO PENITENCIAL
1. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. 
Tende piedade de nós, Senhor! Tende piedade 
de nós!
2. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. 
Tende piedade de nós, ó Cristo! Tende piedade 
de nós!
3. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. 
Tende piedade de nós, Senhor! Tende piedade 
de nós!

Presid.: Deus todo poderoso tenha compaixão de 
nós, perdoe nossos pecados e nos conduza a vida 
eterna.

Todos: Amém.

06. GLÓRIA                                          (96ºenc.)
Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos 
homens por ele amados. Senhor Deus, rei dos 
céus, Deus Pai todo-poderoso: nós vos louva-
mos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por 
vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho 
Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho 
de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do 
mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais 
à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós 
sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, 
Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de 
Deus Pai. Amém!

LITURGIA DA PALAVRA



II LEITURA - 1 Jo 4,7-10

10. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO 
JOÃO - Caríssimos: Amemo-nos uns aos outros, 
porque o amor vem de Deus e todo aquele que 
ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem 
não ama, não chegou a conhecer a Deus, pois 
Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se 
manifestou entre nós: Deus enviou o seu Filho 
único ao mundo, para que tenhamos vida por 
meio dele. Nisto consiste o amor: não fomos nós 
que amamos a Deus,  mas foi ele que nos amou 
e enviou o seu Filho como vítima de reparação 
pelos nossos pecados. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Jo 15, 9-17
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12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO JOÃO - Naquele tempo, dis-
se Jesus a seus discípulos: “Como meu Pai me 
amou, assim também eu vos amei. Permanecei 
no meu amor. Se guardardes os meus manda-
mentos, permanecereis no meu amor, assim 
como eu guardei os mandamentos do meu Pai 
e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso, 
para que a minha alegria esteja em vós e a vossa 
alegria seja plena. Este é o meu mandamento: 
amai-vos uns aos outros, assim como eu vos 
amei. Ninguém tem amor maior do que aquele 
que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus 
amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não 
vos chamo servos, pois o servo não sabe o que 
faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque 
vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. 
Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu 
que vos escolhi e vos designei para irdes e para 
que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. 

09. SALMO RESPONSORIAL                Sl 97(98)
     (Melodia: “Glorifica...” 98º enc.)

Ref.: O Senhor fez conhecer a salvação e re-
velou sua justiça às nações.
1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque 
ele fez prodígios! Sua mão e o seu braço forte e 
santo alcançaram-lhe a vitória!
2. O Senhor fez conhecer a salvação e às na-
ções, sua justiça; recordou o seu amor sempre 
fiel, pela casa de Israel.
3. Os confins do universo contemplaram a salva-
ção do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó 
terra inteira, alegrai-vos e exultai!

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (93º enc.)
Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. (bis)
1. Quem me ama realmente guardará minha 
palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos.

15. CANTO DAS OFERENDAS
Ref.: 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, pisa-
da, 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 ressus-
citado.

O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele 
vo-lo concederá. Isto é que eu vos ordeno: amai-
-vos uns aos outros”. PALAVRA DA SALVAÇÃO.

13. HOMILIA - CREIO

14. PRECE DOS FIÉIS

(Aconselha-se que sejam omitidas durante a pandemia.)

Presid.: Irmãos e irmãs caríssimos, elevemos ao Pai 
nossas preces, suplicando pelas necessidades da igreja 
e do mundo:

R. Senhor, escutai nossa prece.

1. Nós Vos pedimos, ó Deus, por esta igreja particular. 
Estreitai os laços de amor que nos unem ao supremo 
bem, dando-nos viver a fraternidade que brota do evan-
gelho. Rezemos ao Senhor:
2. Santificai, Senhor, as famílias de nossa comunidade. 
Tornem-se verdadeiras escolas do amor dando ao mun-
do autentico testemunho cristão. Rezemos ao Senhor:
3. Amparai os enfermos e necessitados. Dai-lhes força 
na superação dos fardos diários e o consolo frente às 
tristezas da vida.

(Outras intenções da comunidade)
Presid.: Deus, Pai amoroso, acolhei os pedidos que 
vossa Igreja eleva aos céus nesta liturgia dando-nos a 
graça de permanecer unidos ao Vosso Filho Unigênito. 
Por Cristo nosso Senhor. Amém.

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Subam até vós, ó Deus, as nossas pre-
ces com estas oferendas para o sacrifício, a fim de 
que, purificados por vossa bondade, corresponda-
mos cada vez melhor aos sacramentos do vosso 
amor. Por Cristo, nosso Senhor.

LITURGIA EUCARÍSTICA



T.: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!

Presid.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja 
que se faz presente pelo mundo inteiro: que ela 
cresça na caridade, com o papa Francisco, com 
o nosso Bispo Carlos José e todos os ministros 
do vosso povo!

Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Lembrai-vos também dos (outros) nos-
sos irmãos e irmãs que morreram na esperança 
da ressurreição e de todos os que partiram desta 
vida: acolhei-os junto a vós na luz da vossa face!

Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

Presid.: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade 
de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, 
com a Virgem Maria, mãe de Deus, São José 
seu esposo, com os santos Apóstolos e todos 
os que neste mundo vos serviram, a fim de vos 
louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, 
vosso Filho.

Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos!

Presid.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito 
Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para 
sempre!

Todos: Amém!
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17. PREFÁCIO                                 (MR p. 422)

Presid.: Na verdade, é justo e necessário é o 
nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre 
e em todo o lugar, mas sobretudo neste tempo 
solene em que Cristo, nossa Páscoa foi imola-
do. 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 redimi-
da 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 (dizendo) a 
uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II        (MR p. 478)

Presid.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e 
fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas 
oferendas, derramando sobre elas o vosso Es-
pírito, a fim de que se tornem para nós o Corpo 
e X o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso!

Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Estando para ser entregue e abraçando 
livremente a paixão, ele tomou o pão, deu gra-
ças, e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. Do 
mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice 
em suas mãos, deu graças novamente e o deu a 
seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BE-
BEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE 
SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO 
EM MEMÓRIA DE MIM! Eis o mistério da fé!

Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte 
e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, 
Senhor Jesus!

Presid.: Celebrando, pois, a memória da morte 
e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferece-
mos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; 
e vos agradecemos porque nos tornastes dignos 
de estar aqui na vossa presença e vos servir.

Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: E nós vos suplicamos que, participando 
do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos 
pelo Espírito Santo num só corpo. 

 19. Todos: Pai Nosso...

Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa 
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, viven-
do a esperança, aguardamos a vinda do Cristo 
Salvador.

T.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.

Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vos-
sos Apóstolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a 
minha paz”. Não olheis os nossos pecados, mas 
a fé que anima vossa Igreja, dai-lhe, segundo o 
vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo.

Todos: Amém.

Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco.

Todos: O amor de Cristo nos uniu.

RITO DA COMUNHÃO



23. OREMOS 

Presid.: Deus eterno e todo-poderoso, que, pela 
ressurreição de Cristo, nos renovais para a vida 
eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pas-
cal, e infundi em nossos corações a força desse 
alimento salutar. Por Cristo, nosso Senhor.

Todos: Amém.
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24. CANTO FINAL

1. Embora sejamos tantos, dos mais variados 
cantos o chamado do Senhor, pra viver no seu 
amor. Vê em todos a beleza, todos tem a sua 
riqueza. 

Ref.: Mãe da unidade, nos dê forças para 
conviver com a diversidade. Mãe da humil-
dade, nosso sim vamos viver com a alegria 
e caridade.

2. Os dons vêm do Santo Espírito, em palavras, 
sons e ritos. Unida a Jesus, segue a Igreja a 
sua luz. Terna esposa canta glórias; enfeitada 
com suas joias.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:

2ª Br - At 16,11-15, Sl 149,1-2.3-4.5-6a , Jo 15,26-16,4a.
3ª Br -  At 16,22-34, Sl 137(138), Jo 16,5-11. 
4ª Br - At 17,15.22-18,1, Sl 148,1-2.11-12ab; Jo 16,12-15.  
5ª Br -  At 18,1-8, Sl 97(98), Jo 16,16-20. 
6ª Vm -  At 1,15-17.20-26, Sl 112, Jo 15,9-17.
Sb Br -  At 18,23-28, Sl 46(47), Jo 16,23b-28 

20. REFRÃO ORANTE                      (95º enc.)

Fui eu que vos escolhi, fui eu que vos esco-
lhi, não fostes vós que me escolhestes fui 
eu, fui eu que vos escolhi.

21. CANTO DE COMUNHÃO I
1. O amor não para em fronteiras nem se es-
barra em maneiras. Faz muito mais que pensa 
supera qualquer diferença.
Ref.: É Cristo quem traz esse amor que nun-
ca se afasta na vida humana que entende 
que a fé só, não basta. O próximo é aquele 
que faz a caridade, que ama e serve onde 
encontra a necessidade. (Bis)
2. O amor não reconhece idade e respeita as 
realidades. Socorre, anima e dá vida a justiça 
tem nele guarida.
3. O amor muita ação exige, decide com ternu-
ra e não se omite. Constrói, alimenta e educa 
com carinho acolhe e escuta.

22. CANTO DE COMUNHÃO II
1. Na Páscoa da Nova Aliança convidas a hu-
manidade: provai do alimento que nutre a vida 
de amor, liberdade.
Ref.: Teu corpo e teu sangue nos unem à 
tua vitória, Senhor! Na força da Cruz – Boa 
Nova a vida ressurge no amor.
2. Senhor, o teu lado aberto é vida que jorra a 
teu povo. No sangue e na água lavados, em ti 
renascemos de novo.
3. A Cruz é mistério que envolve o nosso viver 
e caminho; por ti esperança que brota no povo 
que é peregrino.
4. Teu nome é glorificado, no abraço da paz e 
justiça, nas mãos que superam unidas o impé-
rio da morte e cobiça.
5. Cordeiro do Pai, Filho amado, cantares a ti 
entoamos! À mesa comum da irmandade, o teu 
ressurgir anunciamos!

RITOS FINAIS

PULSANDO LITÚRGICO - Diocese de Apucarana
Organização e diagramação: Pe. Anderson Bento
Cantos: Fernando e Camila Rípoli; Diaconais: Equi-
pe diocesana Distribuição: Pascon Diocesana.

SUGESTÕES E INFORMAÇÕES: 
(43) 3422 - 0418         ander_bento@hotmail.com


