
3º Domingo da Páscoa 

15 de abril de 2018

Ano B - Branco

“Testemunhas da Ressurreição.”

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Em nossa assembléia litúrgica o Senhor 
se manifesta vivo, aquece o nosso coração com sua 
Palavra, partilha conosco o pão da vida e, abrindo 
os nossos olhos, nos anima e nos envia ao mundo 
como testemunhas da vida nova, do perdão e da 
paz. Nós, pelo testemunho que nasce pela fé, que-
remos dar continuidade ao projeto de vida do Deus 
fiel, anunciando em nome de Jesus a conversão e o 
perdão dos pecados a todas as nações. 

07. OREMOS
Presid.: Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte 
pela sua renovação espiritual, para que, tendo re-
cuperado agora com alegria a condição de filhos de 
Deus, espere com plena confiança o dia da ressur-
reição. Por N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: Os textos deste domingo nos convidam 
a um novo relacionamento com Jesus, o ressusci-
tado. Ele nos oferece a paz como garantia de seu 
amor inalterado. Deste modo, aquele que experi-
menta a paz é capaz de levá-la aonde estiver. 

I LEITURA - At 3, 13-15. 17-19

08. LEITURA DO LIVRO DOS ATOS DOS APÓSTOLOS
Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: 
13“O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de 
nossos antepassados glorificou o seu servo Jesus. 
Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, 
que estava decidido a soltá-lo. 14Vós rejeitastes o 
Santo e o Justo, e pedistes a libertação para um 
assassino. 15Vós matastes o autor da vida, mas 
Deus o ressuscitou dos mortos, e disso, nós somos 
testemunhas. 17E agora, meus irmãos, eu sei que 
vós agistes por ignorância, assim como vossos 
chefes. 18Deus, porém, cumpriu desse modo o que 
havia anunciado pela boca de todos os profetas: 
que o seu Cristo haveria de sofrer. 19Arrependei-vos, 
portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados 
sejam perdoados.” PALAVRA DO SENHOR.
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RITO INICIAL

03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

04. ATO PENITENCIAL

05. CANTO PENITENCIAL (Apostila 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!
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02. CANTO INICIAL (Apostila 94º Encontro)
1. O Cristo Ressuscitou, sua palavra concretizou
A morte enfim vencida, em tudo se vê a vida em 
seu amor.
Ref.: Aleluia! O Senhor ressuscitou! A escuri-
dão, a luz da vida suplantou. Aleluia! Aleluia! 
Aleluia! O Senhor ressuscitou!
2. Cantemos numa só voz, a graça que está em 
nós. O Cristo ressuscitado caminha ao nosso 
lado. Não estamos sós.
3. Levamos essa verdade prá toda a humanida-
de, pois dela temos certeza, O Cristo nos deu 
clareza: Ressuscitou!

06. GLÓRIA (Apostila 95º Encontro)
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos
seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que
foram libertados.
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, 
bendizemos, damos glória ao vosso nome, 
vossos dons agradecemos. 
3. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai; 
Vós, de Deus cordeiro santo, nossas culpas 
perdoai.
4. Vós que estais junto do Pai, como nosso inter-
cessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso
clamor. 
5. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Se-
nhor, com o Espírito Divino de Deus Pai, no es-
plendor.
Amém! Amém!

Presid.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à 
vida eterna.
Todos: Amém.



09. SALMO RESPONSORIAL – Sl 4(5)
      (Melodia: “Cantai um canto novo” 93º Encontro)
Ref.: Sobre nós fazei brilhar o esplendor de 
vossa face!
1. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu 
Deus, minha justiça, vós que soubestes aliviarme 
nos momentos de aflição; atendei-me por pieda-
de, e escutai minha oração.
2. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas 
por seu povo, e que o Senhor me ouvirá quando 
lhe faço minha prece.
3. Muitos há que se perguntam: quem nos dá 
felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor 
de vossa face.
4. Eu tranqüilo vou deitar-me e na paz logo ador-
meço, pois só vós, ó Senhor Deus, dais seguran-
ça à minha vida!

II LEITURA - 1Jo 2, 1-5a

10. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO 
JOÃO 
1Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. 
No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um 
Defensor: Jesus Cristo, o justo. 2Ele é a vítima de ex-
piação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, 
mas também pelos pecados do mundo inteiro. 3Para 
saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os 
seus mandamentos. 4Quem diz: “Eu conheço a Deus”, 
mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e 
a verdade não está nele. 5aNaquele, porém, que guarda 
a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado”. 
PALAVRA DO SENHOR.     
   

EVANGELHO - Lc 24, 35-48

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia, alegria, minha gente! Aleluia! 
Aleluia! (bis)
1. Ele explicava as escrituras, minha gente, e nos 
ardia o coração, aleluia!
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12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO LUCAS      
Naquele tempo, 35os dois discípulos contaram o 
que tinha acontecido no caminho, e como tinham 
reconhecido Jesus ao partir o pão. 36Ainda estavam 
falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio 
deles e lhes disse: “A paz esteja convosco!” 37Eles fi-
caram assustados e cheios de medo, pensando que 
estavam vendo um fantasma. 38Mas Jesus disse: 
“Por que estais preocupados, e por que tendes dú-
vidas no coração? 39Vede minhas mãos e meus pés: 
sou eu mesmo! Tocai em mim e vede! Um fantasma  
não tem carne, e nem ossos, como estais vendo que 
eu tenho”. 40E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as 
mãos e os pés. 41Mas eles ainda não podiam acre-
ditar, porque estavam muito alegres e surpresos. 
Então Jesus disse: “Tendes aqui alguma coisa para 
comer? 42Deram-lhe um pedaço de peixe asado. 

43Ele o tomou e comeu diante deles. 44Depois disse-
-lhes: “São estas as coisas que vos falei quando 
ainda estava convosco: era preciso que se cum-
prisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de 
Moisés, nos Profetas e nos Salmos”. 45Então Jesus 
abriu a inteligência dos discípulos para entenderem 
as Escrituras, 46e lhes disse: Assim  está escrito: “O 
Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro 
dia, 47e no seu nome serão anunciados a conversão 
e o perdão dos pecados a todas as nações, come-
çando por Jerusalém’. 48Vós sereis testemunhas de 
tudo isso”. PALAVRA DA SALVAÇÃO.

13. HOMILIA - CREIO

14. PRECES DOS FIÉIS (Sugestão)

Presid.: Caríssimos irmãos: A Cristo ressuscitado, 
que intercede pelos pecadores junto do Pai, peça-
mos que os seus fiéis sejam testemunhas do per-
dão, dizendo, com alegria:
R. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. 
1. Pelos que encontram Jesus Cristo nas Escritu-
ras, pelos que O reconhecem ao partir do pão e por 
aqueles que se reúnem em seu nome, rezemos ao 
Senhor...
     
2. Pelos que trabalham pela paz e pela justiça, pe-
los que exercem grandes responsabilidades e pelos 
povos do mundo inteiro e seus governos, rezemos 
ao Senhor...

3. Pelos que não creem na Ressurreição de Jesus, 
pelos que, por vergonha, o rejeitam e pelos que 
agem contra Ele por ignorância, rezemos ao Se-
nhor...     

4. Por todos nós aqui presentes neste dia, pelos 
que celebraram conosco a santa Páscoa e pelos 
que esperam celebrá-la na glória eterna, rezemos 
ao Senhor.
(Outras intenções)

Presid.: Senhor Jesus Cristo, amigo dos homens, 
que pela vossa cruz e ressurreição cumpristes o 
que diziam as Escrituras, fazei de nós testemunhas 
da Palavra. Vós que viveis e reinais para sempre. 
Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA

15. CANTO DAS OFERENDAS(Apostila 86º)
1. Bendito sejas, ó Rei da glória! Ressuscitado, 
Senhor da Igreja! Aqui trazemos as nossas ofertas.
Ref.: Vê com bons olhos nossas humildes 
ofertas. Tudo o que temos seja pra ti, ó Senhor!
2. Irmãos da terra, irmãos do céu, juntos cantemos 
glória ao Senhor. Aqui trazemos as nossas ofertas.
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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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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, vivendo a 
esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Todos: Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre.

Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 
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 dese-
jo, 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.

(Abraço da Paz)

RITO DA COMUNHÃO

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: 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. Amém.

17. PREFÁCIO DA PÁSCOA (MR p. 421-425)
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 o Sangue de 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Estando para ser entregue e abraçando li-
vremente 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 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 BEBEI: 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 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 es-
pírito!

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 os bispos  
e todos os ministros do vosso povo.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Lembrai-vos também dos 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, os santos Apóstolos e todos os que neste 
mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e 

20. CANTO DE COMUNHÃO I (90º Encontro)

1. Andavam pensando tão tristes, de Je-
rusalém a Emaús os dois  seguidores 
de Cristo, logo após o episódio da cruz.                                                                                              
Enquanto assim vão conversando, Jesus se 
chegou devagar: “de que vocês estão palestran-
do?” e ao Senhor não puderam enxergar.
Ref.: Fica conosco, Senhor! É tarde e a noite
já vem! Fica conosco, Senhor, somos teus
seguidores também!
2. Não sabes, então, forasteiro, aquilo que acon-
teceu? foi preso Jesus Nazareno, redentor que 
esperou Israel. Os chefes a morte tramaram do 
santo profeta de Deus; o justo foi crucificado, a 
esperança do povo morreu.
3. Jesus foi, então, relembrando: pro Cristo na 
glória entrar, profetas já tinham falado, sofri-
mentos devia enfrentar. E pelo caminho afora, 
ardia-lhes o coração: falava-lhes das Escrituras, 
explicando a sua missão.
4. Chegando, afinal, ao destino, Jesus fez que 
ia passar, mas eles demais insistiram: “Vem, 
Senhor, vem conosco ficar!” Sentado com eles 
à mesa, deu graças e o pão repartiu; dos dois foi 
tão grande a surpresa: “Jesus Cristo, o Senhor, 
ressurgiu.”



RITO FINAL
Exortações Finais e Bênção

22. OREMOS 
Presid.: Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo 
e concedei aos que renovastes pelos vossos sacra-
mentos a graça de chegar um dia à glória da ressur-
reição da carne. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
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  22. CANTO FINAL 
Ref.: O Ressuscitado vive entre nós! Amém! 
Aleluia! (bis)
1. Não temais, irmãos! Eu estive morto mas agora 
vivo, vivo para sempre!
2. Não temais, irmãos! Eu sou o primeiro, último 
também, eu sou o vivente!
3. Não temais, irmãos! Tenho em mãos as chaves 
que da morte foram, hoje são vitória!

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Br - At 6,8-15, Sl 118(119), Jo 6,22-29
3ª Br -  At 7,51-8,1a, Sl 30(31), Jo 6,30-35 
4ª Br - At 8,1b-8, Sl 65(66), Jo 6,35-40  
5ª Br -  At 8,26-40, Sl 65(66), Jo 6,44-51 
6ª Br -  At 9,1-20, Sl 116(117), Jo 6,52-59 
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21. CANTO DE COMUNHÃO II - (95º Encontro)
1. Antes da morte e ressurreição de Jesus / Ele, 
na Ceia, quis se entregar: / Deu-se em comida e 
bebida pra nos salvar
Ref.: E quando amanhecer / O dia eterno, a 
plena visão / Ressurgiremos por crer / nesta 
vida escondida no pão. (Bis)
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 a 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, ressuscitou para nós! / Esta 
verdade vai anunciar / A toda terra, com alegria, 
a cantar.

23. BÊNÇÃO SOLENE (MR. 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 
benção.
Todos: Amém.

Presid.: Aquele que, por sua morte, vos deu a eter-
na 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 ressuscitas-
tes no batismo.
Todos: Amém.

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

ATENÇÃO, próximo domingo celebraremos o 
Dia Mundial de Oração pelas vocações e o Ser-
viço de Animação Vocacional Diocesano tem o 
seguinte convite para você e sua comunidade:


