
3º Domingo da Páscoa 

19 de abril de 2015
Ano B - Branco

“Bíblia: local de encontro com 
o Ressuscitado.”

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: A fé na ressurreição de Jesus volta a 
aparecer neste terceiro Domingo da Páscoa, mas 
com uma exigência que nos faz sentir, no mínimo, 
diante de um grande desafio. A fé na Ressurreição 
do Senhor está relacionada com a compreensão 
das Escrituras. É pelas Escrituras que nós nos en-
contramos com Jesus, depois de sua ressurreição. 
Queremos, nesta celebração, glorificar o Pai pela 
Palavra divina que está entre nós, e suplicar o dom 
da  inteligência para entendermos as Escrituras em 
vista da conversão de nossas vidas. 

07. OREMOS
Presid.: Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte 
pala 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...

Coment.: Quanto mais nos encontramos com 
Cristo através das Escrituras, mas crescerá uma 
amizade e intimidade com o Senhor. Disso resulta-
rá a força e a autenticidade do testemunho, o amor 
de Deus no coração e uma inteligência aberta para 
compreender a vida, do ponto de vista divino.  

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

08. LEITURA DO LIVRO DOS ATOS DOS APÓS-
TOLOS
Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo, dizen-
do: 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 anun-
ciado pela boca de todos os profetas: que o seu 
Cristo haveria de sofrer. 19Arrependei-vos, por-
tanto, 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
Presid.: No início desta celebração eucarística, peça-
mos a conversão do coração, fonte de reconciliação 
com Deus e com os irmãos e irmãs.  (Pausa)

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!

02. CANTO INICIAL (Apostila 86º 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!

3. No coração de todos nós renasce a espe-
rança de um novo tempo, nós fomos salvos 
para sempre!

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

4. Só vós sois o Santo. Só vós o Senhor. Só 
vós o Altíssimo, Jesus Cristo, Com o Espíri-
to Santo, Na glória de Deus Pai. Amém.
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09. SALMO RESPONSORIAL – Sl 4
(Melodia: “DAS OBRAS DO SENHOR - 92º 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 
aliviar-me nos momentos de aflição; aten-
dei-me por piedade, e escutai minha oração.

2. Compreendei que nosso Deus faz maravi-
lhas por seu povo, e que o Senhor me ouvi-
rá quando lhe faço minha prece.

3. Muitos há que se perguntam: quem nos dá 
felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplen-
dor de vossa face.

4. Eu tranqüilo vou deitar-me e na paz logo 
adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dais 
segurança à minha vida!

II LEITURA - 1Jo 2, 1-5a

10. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO 
JOÃO 
1Meus filhinhos, escrevo isto para que não pe-
queis. No entanto, se alguém pecar, temos junto 
do Pai um Defensor: Jesus Cristo, o justo. 2Ele 
é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e 
não só pelos nossos, mas também pelos peca-
dos do mundo inteiro. 3Para saber que o conhe-
cemos, vejamos se guardamos os seus manda-
mentos. 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 plena-
mente 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 JE-
SUS 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 ficaram assusta-
dos e cheios de medo, pensando que estavam 
vendo um fantasma. 38Mas Jesus disse: “Por 
que estais preocupados, e por que tendes 
dúvidas no coração? 39Vede minhas mãos e 

15. CANTO DAS OFERENDAS
      (Apostila 86º Encontro)
1. Bendito sejas, ó Rei da glória! Ressusci-

tado, 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 can-
temos glória ao Senhor. Aqui trazemos as 
nossas ofertas.

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 acreditar, 
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 cumprisse tudo o que está 
escrito sobre mim na lei de Moisés, nos Pro-
fetas e nos Salmos”. 45Então Jesus abriu a in-
teligência 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 anun-
ciados a conversão e o perdão dos pecados a 
todas as nações, começando por Jerusalém’. 
48Vós sereis testemunhas de tudo isso”. PA-
LAVRA DA SALVAÇÃO.

13. hOMILIA - CREIO

14. PRECES DOS FIÉIS

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.

17. PREFÁCIO (MR p. 423)
Presid.: 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. Ele continua 
a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós é 
nosso eterno intercessor. Imolado, já não morre; 
e, morto, vive eternamente. Unidos à multidão dos 
anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, 
nós vos aclamamos, cantando (dizendo) a uma só 
voz: Santo, Santo, Santo...

LITURGIA EUCARÍSTICA
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Presid.: Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes 
a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Me-
lquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à 
vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, 
recebendo o Corpo e o Sangue de vosso Filho, sejamos 
repletos de todas as graças e bênçãos do céu. (Por Cristo, 
Senhor nosso. Amém.)
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas 
N.N. que partiram desta vida, marcados com o sinal da 
fé. A eles, e a todos os que adormeceram no Cristo, 
concedei a felicidade, a luz e a paz. (Por Cristo, Senhor 
nosso. Amém.)
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

Presid.: E a todos nós pecadores, que confiamos na 
vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos 
méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos Apósto-
los e Mártires: João Batista e Estêvão, Matias e Barnabé, 
(Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro; Felicidade e Per-
pétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia) e todos 
os vossos santos.

Presid.: Por Cristo, Senhor nosso.
Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos!

Presid.: Por ele não cessais de criar e santificar estes 
bens e distribuí-los entre nós.

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!

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!C
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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)

18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA I (MR p. 469)
Presid.: Pai de misericórdia, a quem sobem nossos lou-
vores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresen-
tadas ao vosso altar.
Todos: Abençoai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Nós as oferecemos pela vossa Igreja santa e 
católica: concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só 
corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos 
também pelo vosso servo o Papa Francisco, por nosso 
bispo Celso Antônio, e por todos os que guardam a fé que 
receberam dos apóstolos.
Todos: Conservai a vossa Igreja sempre unida!

Presid.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas 
N.N. e de todos os que circundam este altar, dos quais 
conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles 
vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e 
por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para 
alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas 
vidas e a salvação que esperam.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos!

Presid.: Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a 
sempre Virgem Maria, Mãe de nossos Deus e Senhor Jesus 
Cristo; e também São José, esposo de Maria, os santos 
Apóstolos e Mártires: Pedro e Paulo, André, (Tiago e João, 
Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, 
Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço 
e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião), e todos os 
vossos Santos. Por seus méritos e preces concedei-nos sem 
cessar a vossa proteção. (Por Cristo, Senhor nosso. Amém.)
Todos: Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos!

Presid.: Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos 
vossos servos e de toda a vossa família; dai-nos sempre 
a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre 
os vossos eleitos. (Por Cristo, Senhor nosso. Amém.)

Presid.: Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas 
oferendas, 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.: Na Noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão 
em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, 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 procla-
mamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!

Presid.: Celebrando, pois, a memória da paixão do 
vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e 
gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e 
também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, 
dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e 
santo, pão da vida eterna e cálice da salvação.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

RITO DA COMUNhÃO



22. OREMOS 
Presid.: Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e con-
cedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a 
graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. 
Por Cristo, nosso Senhor.
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  24. CANTO FINAL 
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 ressuscitou!

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 ressus-
citou!/ Alegra irmão, teu coração/ Espalha a paz, 
ressurreição/ Tens nova vida,  tens nova missão/ 
Jesus  ressuscitou!
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20. CANTO DE COMUNhÃO (Ap. 90º Encontro)
1. Andavam pensando tão tristes, De Jerusalém 

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 palestrando?” E ao Senhor não 
puderam enxergar.

Ref.: Fica conosco, Senhor! É tarde e a noite já 
vem! Fica conosco, Senhor, Somos teus segui-
dores também!

2. Não sabes, então, forasteiro, Aquilo que aconte-
ceu? 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 gló-
ria entrar, Profetas já tinham falado, Sofrimentos 
devia enfrentar. E pelo caminho afora, Ardia-lhes 
o coração: Falava-lhes das Escrituras, Explican-
do a sua missão.

4.Chegando, afinal, ao destino, Jesus fez que ia 
passar, Mas eles demais insistiram: “Vem, Se-
nhor, 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.”

21. CANTO DE COMUNhÃO II
1. Na comunhão recebemos, / Teu corpo e sangue 

Senhor / E tua vidadivina,/ Dons do teu grande 
amor / São nossa força na luta,/ Fazemvencer  
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 ja-
mais / Pois tua força nos leva/ A confiar sempre 
mais / Na comunhão nos deixaste/ Força e moti-
vo 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 pedes, / Vamos 
sentir tua mão / Vamos sentir que nos dás/ Força 
de ressurreição.

23. 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!

RITO FINAL
Exortações Finais e Bênção

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Br - At 6,8-15; Sl 118; Jo 6,22-29
3ª Br - At 7,51-8,1a; ou 1Jo 5,1-5; Sl 30; Jo 6,30-35
4ª Vm - At 8,1b-8; Sl 65; Jo 6,35-40
5ª Br - At 8,26-40; Sl 65; Jo 6,44-51
6ª Br - At 9,1-20; Sl 116; Jo 6,52-59
Sb Br - 1Pd 5,5b-14; Sl 88(89); Mc 16,15-20;
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