
2º Domingo da Páscoa
12 de abril de 2015

Ano B - Branco
“A fé na ressurreição é motivo de alegria.”

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Da festa da Páscoa à festa de Pente-
costes, um período de cinqüenta dias, a Igreja 
celebra o “Mistério Pascal”. Hoje, a liturgia trará 
para a nossa reflexão a presença do ressus-
citado entre a comunidade inaugurando uma 
nova criação e a figura de Tomé, carente de 
uma fé madura. Nossa fé não vem de provas 
imediatas, mas da fé das “testemunhas desig-
nadas por Deus”, principalmente os apóstolos. 
Por isso, é inútil querer verificar e provar nossa 
fé sem passar pelos apóstolos e pela corrente 
de transmissão que eles instituíram, a Igreja. O 
importante, não é “verificar” ao modo de Tomé, 
mas viver o sentido da fé que os apóstolos ti-
veram em Jesus e a nós transmitiram. Hoje é o 
domingo da Divina Misericórdia. Ele nos lembra 
o quanto Deus nos ama, derramando sua graça 
através do perdão.

07. OREMOS
Presid.: Ó Deus de eterna misericórdia, que reacen-
deis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, 
aumentai a graça que nos destes. E fazei com que 
compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o 
espírito que nos deu nova vida, e o sangue que nos 
redimiu. Por N.S.J.C...

Coment.: A fé na ressurreição de Jesus é a con-
dição necessária para que nossa comunidade 
torne-se fraterna e viva, assim, a partilha da 
vida e do pão. Da fé nasce uma fonte da ale-
gria e de esperança viva que vive no coração 
de quem crê. Por causa da fé que não exige 
provas do ver e do tocar, Jesus nos chama de 
bem-aventurados. 

I Leitura - At 4, 32-35

08. LEITURA DOS ATOS DOS APÓSTOLOS
32A multidão dos fiéis era um só coração e 
uma só alma. Ninguém considerava como 
próprias as coisas que possuía, mas tudo 
entre eles era posto em comum. 33Com 
grandes sinais de poder, os apóstolos da-
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RITO INICIAL

LITURGIA DA PALAVRA

02. CANTO INICIAL (Apostila 86º Encontro)
1. Nasceu o sol, lindo arrebol/ Manhã  de luz 

porque Jesus/ Venceu a morte nos deu uma 
nova vida/ Jesus ressuscitou!/ Vê o jardim 
como floriu,/ Aquela flor desabrochou/ E 
nos  olhares brotou a esperança Jesus res-
suscitou!

Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia
         Nós temos vida nova no amor. (Bis)
2. Numa só voz vamos cantar/ Dia  feliz, dia 

de paz/ Felicidade te  desejo  num abraço/ 
Jesus ressuscitou!/ Alegra irmão, teu cora-
ção/ Espalha a paz, ressurreição/ Tens  nova 
vida,  tens nova missão/ Jesus  ressuscitou!

03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

Presid.: No dia em que celebramos a vitória de Cris-
to sobre o pecado e a morte, também nós somos 
convidados a morrer para o pecado e ressurgir para 
uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da 
misericórdia do Pai. (Pausa)

06. GLÓRIA- 92º ENCONTRO 
Ref.: Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, 

glória a Deus lá nas alturas! 
1. Glória a Deus nas alturas, Paz na terra aos seus 

amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai 
todo-poderoso: Nós vos louvamos, vos bendize-
mos Adoramos, vos glorificamos,

2. Nós aqui vos damos graças Pela vossa imensa 
glória. Senhor nosso Jesus Cristo, És o Filho 
Unigênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus Tu és 
Filho de Deus Pai.

3. Vós que tirais o pecado do mundo, Tende pie-
dade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, 
Acolhei a nossa súplica. Vós, que estais à direita 
do Pai, Tende piedade, piedade de nós.

4. 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.

Presid.: Que Deus todo-poderoso nos purifique dos 
nossos pecados e, pela celebração desta Eucaristia, nos 
torne dignos da mesa de seu reino.
T.: Amém.

Celebração Dominical - Ano XLII  - Nº 2334

05. CANTO PENITENCIAL (Apost. 86º Encontro)
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!



09. SALMO RESPONSORIAL - Sl 118(117)
      (Apostila 85º Encontro)
Ref.: Dai graças ao Senhor, porque Ele é 

bom; eterna é a sua misericórdia!
1. A casa de Israel agora o diga: “Eterna 

é a sua misericórdia!” A casa de Aarão 
agora o diga: “Eterna é a sua misericór-
dia!” Os que temem o Senhor agora o 
digam: “Eterna é a sua misericórdia!”

2. Empurraram-me, tentando derrubar-me, 
mas veio o Senhor em meu socorro. O 
Senhor é minha força e o meu canto, e 
tornou-se para mim o Salvador. Clam-
ores de alegria e de vitória ressoem 
pelas tendas dos fiéis.

3. A pedra que os pedreiros rejeitaram 
tornou-se agora a pedra angular. Pelo 
Senhor é que foi feito tudo isso: que 
maravilhas ele fez a nossos olhos! 
Este é o dia que o Senhor fez para nós, 
alegremo-nos e nele exultemos!

II LEITURA  - 1Jo 5, 1-6

10. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO 
JOÃO 
Caríssimos: 1Todo o que crê que Jesus é o Cristo, 
nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou 
alguém, amará também aquele que dele nasceu. 
2Podemos saber que amamos os filhos de Deus, 
quando amamos a Deus e guardamos os seus 
mandamentos. 3Pois isto é amar a Deus: observar 
os seus mandamentos. E os seus mandamentos 
não são pesados, 4pois todo o que nasceu de 
Deus vence o mundo. E esta é a vitória que ven-
ceu o mundo: a nossa fé. 5Quem é o vencedor 
do mundo, senão aquele que crê que Jesus é 
o Filho de Deus? 6Este é o que veio pela água e 
pelo sangue: Jesus Cristo. (Não veio somente 
com a água, mas com a água e o sangue). E o 
Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito 
é a verdade. Palavra do Senhor.

EVANGELHO - Jo 20,19-31

11.  ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia, alegria, minha gente! Aleluia! 

Aleluia! (bis)
1. Ele falou: ressuscitei, minha gente! Feliz 

quem acredita sem ter visto! Aleluia!
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12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO JOÃO
9Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da se-
mana, estando fechadas, por  medo dos ju-
deus, as portas do lugar onde os discípulos 
se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se 
no meio deles, disse: “A paz esteja convos-
co”. 20Depois dessas palavras, mostrou-lhes 
as mãos e o lado. Então os discípulos se 
alegraram por verem o Senhor. 21Novamente, 
Jesus disse: “A paz esteja convosco. Como 
o Pai me enviou, também eu vos envio”. 22E 
depois de ter dito isso, soprou sobre eles e 
disse: “recebei o Espírito Santo. 23A quem 
perdoardes os pecados, eles lhes serão 
perdoados; a quem os não perdoardes, 
eles lhes serão retidos”. 24Tomé, chamado 
Dídimo, que era um dos doze, não estava 
com eles quando Jesus veio. 25Os outros 
discípulos contaram-lhe depois: “Vimos o 
Senhor!” Mas Tomé disse-lhes: “Se eu não 
vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu 
não puser o dedo nas marcas dos pregos e 
não puser a mão no seu lado, não acredita-
rei”. 26Oito dias depois, encontravam-se os 
discípulos novamente reunidos em casa, e 
Tomé estava com eles. Estando fechadas as 
portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles 
e disse: “A paz esteja convosco”. 28Depois 
disse a Tomé: “Põe o teu dedo aqui e olha 
as minhas mãos. Estende a tua mão e co-
loca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, 
mas fiel”. Tomé respondeu: “Meu Senhor e 
meu Deus!” 29Jesus lhe disse: “Acreditaste, 
porque me viste? Bem-aventurados os que 
creram sem terem visto!” 30Jesus realizou 
muitos outros sinais diante dos discípulos, 
que não estão escritos neste livro. 31Mas 
estes foram escritos para que acrediteis que 
Jesus é o Cristo, o filho de Deus, e para que, 
crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra 
da Salvação.

 13. HOMILIA - CREIO

 14. PRECE DOS FIÉIS

vam testemunho da ressurreição do Senhor 
Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. 
34Entre eles ninguém passava necessidade, 
pois aqueles que possuíam terras ou casas, 
vendiam-nas, levavam o dinheiro, 35e o co-
locavam aos pés dos apóstolos. Depois, era 
distribuído conforme a necessidade de cada 
um. Palavra do Senhor.

LITURGIA EUCARÍSTICA



16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: 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.

17. PREFÁCIO (MR p. 421)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e nossa salvação dar-vos graças, sempre e 
em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene 
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 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 oferen-
das, derramando sobre elas o vosso Espírito, 
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 livre-
mente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu 
e deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E 
COMEI: ISTO É O MEU CORPO QUE SERÁ ENTRE-
GUE 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 BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS PARA RE-
MISSÃO 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 oferecemos, 
ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e vos 
agradecemos porque nos tornastes dignos de es-
tar 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. 
Todos: 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 Celso Antonio e todos os 
ministros do vosso povo!
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Lembrai-vos também dos (outros) nossos 
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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15. CANTO DAS OFERENDAS 
(Apostila 86º Encontro)
1. Bendito sejas, ó Rei da glória! Ressus-

citado, Senhor da Igreja! Aqui trazemos 
as nossas ofertas.

Ref.: Vê com bons olhos nossas humil-
des ofertas. Tudo o que temos seja pra 
ti, ó Senhor!

2. Irmãos da terra, irmãos do céu, juntos 
cantemos glória ao Senhor. Aqui traze-
mos as nossas ofertas.

19. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, se-
jamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os 
perigos, enquanto, vivendo 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 vossos Após-
tolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz”. Não 
olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igre-
ja, 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.

(Saudação da Paz)

RITO DA COMUNHÃO
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RITO FINAL
Exortações Finais e Bênção

22. OREMOS 
Presid.: Concedei, ó Deus onipotente, que con-
servemos em nossa vida o sacramento pascal 
que recebemos. Por Cristo, nosso Senhor.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Br - At 4,23-31; Sl 2(3); Jo 3,1-8
3ª Br - At 4,32-37; Sl 92(93); Jo 3,7b-15
4ª Br -  At 5,17-26; Sl 33(34); Jo 3,16-21
5ª Br -  At 5,27-33; Sl 33(34); Jo 3,31-36
6ª Br - At 5,34.42; Sl 26(27); Jo 6,1-15
Sb Vm -  At 6,1-7; Sl 32(33); Jo 6,16-21

  23. CANTO FINAL 
1. Por sua morte, a morte viu o fim/ Do san-

gue  derramado a vida renasceu/ Seu pé 
ferido nova estrada abriu/ E neste homem, 
o homem enfim  se descobriu.

Ref.: Meu coração me diz: “o amor me amou/ 
E se entregou por mim!/ Jesus ressuscitou!/ 
Passou a escuridão,/ O sol nasceu;/ A vida 
triunfou!/ Jesus ressuscitou!”

20. CANTO DE COMUNHÃO 
1. Na comunhão recebemos,/ Teu corpo e 

sangue Senhor/ E tua vida  divina,/ Dons do 
teu grande amor/ São nossa força na luta,/ 
Fazem  vencer  todo mal/ E nos conduzem 
ao Pai,/ Glória ao  Deus imortal.

Ref.: Senhor Jesus, Senhor Jesus Deus vivo 
e vencedor. (Bis)

2. Entre as angústias da vida,/ Não cairemos 
jamais/ Pois tua força nos leva/ A confiar 
sempre mais/ Na comunhão nos deixaste/ 
Força e motivo de amar/ Todo o caminho da 
vida/ Nos traga sempre ao altar.

3. Ao comungar caminhamos/ Para o altar 
com o irmão/ O teu amor nos atrai,/ Centro 
da nossa união/ Em cada esforço que pe-
des,/ Vamos sentir tua mão/ Vamos sentir 
que nos dás/ Força de ressurreição.

24. BêNÇÃO SOLENE  (Tempo Pascal p. 523)
Presid.: Deus, que pela ressurreição do seu Filho único 
vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e 
filhas, vos conceda a alegria de sua bênção.
Todos: Amém.

Presid.: Aquele que, por sua morte, vos deu a eterna 
liberdade, vos conceda, por sua graça, a herança eterna. 
Todos: Amém.

Presid.: E, vivendo agora retamente, possais no céu 
unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes 
no batismo.
Todos: Amém.

Presid.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e 
Espírito Santo.
Todos: Amém.

Diácono ou Presid.: Ide em paz, e o Senhor vos acom-
panhe, aleluia, aleluia!
Todos: Graças a Deus, aleluia, aleluia!

21. CANTO DE COMUNHÃO II
    (90º ENCONTRO ou CD Abertura e Comunhão)

1. Contigo andei, sorri, chorei/ Ouvindo tua 
voz/ Teu seguidor me tornei então / Pelos 
mares e nos lares/ Tua presença é paz, amor 
e salvação

Ref.: Mas te tocar precisei/ Tu és o Jesus de 
Nazaré/ Essas feridas eu vi, eu sei/ Pequena 
é a minha fé/ Veio tua paz para mim/ Eu du-
videi mas sou só teu / O teu amor nunca vai 
ter fim/ Meu Senhor e meu Deus.

2. Teu sorriso, tua ternura/ Tuas curas./ Láza-
ro ressuscitado / A acolhida, profecias/ Mas 
tua morte me deixou desorientado

3. O flagelo, o calvário,/ Tua cruz/ A lança en-
trando em teu lado / A coroa de espinhos/ A 
tua dor ficou em mim e não se apaga

4. Mesmo assim, aqui entras/ Dá-nos a paz/ E 
o Espírito Santo / Nos envias à missão/ Para 
o amor e a paz pregar em todo canto.
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