
5º Domingo da Páscoa
24 de abril de 2016

Ano C - Branco
“Eu vos dou um novo mandamento: 

amai-vos uns aos outros.”

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Está chegando o momento em que 
Jesus vai se despedir de seus discípulos. 
Reunindo-nos em nome de Cristo, Deus nos 
encoraja a concretizar o sonho do novo céu e 
da nova terra. Para isso, faz-se necessário que 
o Mestre continue presente em nosso meio. 
Nosso grande desafio consistirá em perseverar 
no amor. As solicitações do egoísmo brotam de 
todas as partes e acabam por contaminar as re-
lações na comunidade cristã e, uma comunidade 
contaminada pelo egoísmo, é como um ramo 
seco. Aliás, será um contra-testemunho da fé 
cristã, pois o amor foi banido de seu meio. For-
taleçamos, nesta liturgia, os laços de amor que 
nos identificam como comunidade de discípulos 
e discípulas de Jesus.

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, Pai de bondade, que nos redi-
mistes e adotastes como filhos e filhas, concedei 
aos que crêem no Cristo a liberdade verdadeira e a 
herança eterna. Por N.S.J.C...

Coment.: A capacidade de amar-se mutuamente 
indica o quanto Jesus está agindo na vida do cris-
tão. A presença salvadora de Jesus tem, portanto, o 
efeito de desatar o nó do egoísmo, que afasta os in-
divíduos de seus semelhantes e, por consequência, 
de Deus também. O cristão, salvo por Jesus, mani-
festa a eficácia desta salvação na vivência do amor. 

I LEITURA  - At 14,21b-27

08. LEITURA DOS ATOS DOS APÓSTOLOS
Naqueles dias, Paulo e Barnabé, 21bvoltaram 
para as cidades de Listra, Icônio e Antio-
quia. 22Encorajando os discípulos, eles os 
exortavam a permanecerem firmes na fé, 
dizendo-lhes: “É preciso que passemos por 
muitos sofrimentos para entrar no Reino de 
Deus”. 23Os apóstolos designaram presbí-
teros para cada comunidade. Com orações 
e jejuns, eles os confiavam ao Senhor, em 
quem haviam acreditado. 24Em seguida, 
atravessando a Pisídia, chegaram à Panfília. 
25Anunciaram a palavra em Perge, e depois 
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03. SAUDAÇÃO INICIAL

04. ATO PENITENCIAL

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

Presid.: O Senhor Jesus que nos convida à 
mesa da Palavra e da Eucaristia, nos chama 
à conversão. Reconheçamos ser pecadores e 
invoquemos com confiança a misericórdia do 
Pai. (pausa)

06. GLÓRIA (Apostila 85º Encontro)
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos 

seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que 
foram libertados.

Ref.: Glória a Deus! Glória a Deus! (bis)
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, ben-

dizemos, damos glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos. Senhor nosso, Jesus Cristo, 
Unigênito do Pai; vós, de Deus cordeiro santo, 
nossas culpas perdoai.

3. Vós que estais junto do Pai, como nosso inter-
cessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso 
clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo 
Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai, no 
esplendor.

Final: Amém! Amém!

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
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/ Je-
sus ressuscitou!/ Alegra irmão, teu coração/ 
Espalha a paz, ressurreição/ Tens nova vida,  
tens nova missão/ Jesus  ressuscitou!
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LITURGIA DA PALAVRA



09. SALMO RESPONSORIAL– Sl 145(144)
 (Melodia: “Eu vos exalto...” – 80º encontro ou “Cheia de 

graça”- 92º encontro)
Ref.: Bendirei o vosso nome, ó meu Deus, 

meu Senhor e meu Rei para sempre.
1. Misericórdia e piedade é o Senhor, ele 

é amor, é paciência, é compaixão. O Se-
nhor é muito bom para com todos, sua 
ternura abraça toda criatura.

2. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifi-
quem, e os vossos santos com louvores 
vos bendigam! Narrem a glória e o es-
plendor de vosso reino e saibam procla-
mar vosso poder!

3. Para espalhar vossos prodígios entre 
os homens e o fulgor de vosso reino es-
plendoroso. O vosso reino é um reino 
para sempre, vosso poder, de geração 
em geração.

II LEITURA - Ap 21,1-5a

10. LEITURA DO LIVRO DO APOCALIPSE 
DE SÃO JOÃO
Eu, João, 1vi um novo céu e uma nova 
terra. Pois o primeiro céu e a primeira 
terra passaram, e o mar já não existe. 2Vi 
a cidade santa, a nova Jerusalém, que 
descia do céu, de junto de Deus, vestida 
qual esposa enfeitada para o seu mari-
do. 3Então, ouvi uma voz forte que saía 
do trono e dizia: “Esta é a morada de 
Deus entre os homens. Deus vai morar 
no meio deles. Eles serão o seu povo, e 
o próprio Deus estará com eles. 4Deus 
enxugará toda lágrima dos seus olhos. 
A morte não existirá mais, e não haverá 
mais luto, nem choro, nem dor, porque 
passou o que havia antes”. 5Aquele que 
está sentado no trono disse: “Eis que 
faço novas todas as coisas”. Depois, ele 
me disse: “Escreve, porque estas pa-
lavras são dignas de fé e verdadeiras”. 
Palavra do Senhor.

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

luia! Aleluia! (bis)
1. Ele falou: dou-lhes um novo manda-

mento: que vocês se amem uns aos 
outros! Aleluia!
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12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO JOÃO
31Depois que Judas saiu do cenáculo, dis-
se Jesus: “Agora foi glorificado o Filho do 
Homem, e Deus foi glorificado nele. 32Se 
Deus foi glorificado nele, também Deus 
o glorificará em si mesmo, e o glorificará 
logo. 33aFilhinhos, por pouco tempo estou 
ainda convosco. 34Eu vos dou um novo 
mandamento: amai-vos uns aos outros. 
Como eu vos amei, assim também vós de-
veis amar-vos uns aos outros. 35Nisto to-
dos conhecerão que sois meus discípulos, 
se tiverdes amor uns aos outros”. Palavra 
da Salvação.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS

desceram para Atália. 26Dali embarcaram 
para Antioquia, de onde tinham saído, entre-
gues à graça de Deus, para o trabalho que 
haviam realizado. 27Chegando ali, reuniram a 
comunidade. Contaram-lhe tudo o que Deus 
fizera por meio deles e como havia aberto 
a porta da fé para os pagãos. Palavra do 
Senhor.

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus, que, pelo sublime diálogo 
deste sacrifício, nos fazeis participar de vossa 
única e suprema divindade, concedei que, co-
nhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por 
toda a vida. Por Cristo, nosso Senhor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

15. CANTO DAS OFERENDAS 
       (92º encontro)

1. Nossa terra verdejante / Produziu em 
flores, frutos, acolheita abundante: / Em 
sinal da Nova Páscoa!

Ref.: Aleluia! O Bom Pastor nos reuniu / 
E nos legou seu olhar de unidade, / Nos 
revelando a sua claridade!

2. O Amor vitorioso / Hoje nós reconhece-
mos, / No serviço generoso / De viver-
mos nossa Páscoa!

3. Nossos passos prosseguindo / Neste 
tempo luminoso: / O Pastor nos condu-
zindo / No pulsar da sua Páscoa!

EVANGELHO - Jo 13,31-33a.34-35



17. PREFÁCIO (MR p. 422)
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 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 ressurreição resurgiu a vida 
para todos. Transbordando de alegria Pascal, 
nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, 
para celebrar vossa glória, cantando (dizendo 
a uma só voz:

18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II (MR p. 477)
Presid.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e 
fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas 
oferendas, derramando sobre elas o vosso Espí-
rito, 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 abra-
çando livremente 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 oferece-
mos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salva-
ção; 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, partici-
pando 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 Antônio 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 fi-
lhos!

Presid.: Enfim, nós vos pedimos, tende pie-
dade 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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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.
Todos: 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 convos-
co.
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

(Saudação da Paz)

RITO DA COMUNHÃO



22. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Ó Deus de bondade, permanecei junto ao 
vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida 
aqueles a quem concedestes a comunhão nos vos-
sos mistérios. Por Cristo, nosso Senhor.

2ª Br - 1 Cor 15,1-8; Sl 18A (19A); Jo 14,6-14
3ª Br -  At 14,19-28; Sl 144 (145); Jo 14,27-31a
4ª Br - At 15,1-6; Sl 121 (122); Jo 15,1-8
5ª Br -  At 15,7-21; Sl 95 (96); Jo 15,9-11
6ª Br - At 15,22-31; Sl 56 (57); Jo 15,12-17
Sb Br - At 16,1-10; Sl 99 (100); Jo 15,18-21
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21. 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.

23. BÊNÇÃO SOLENE
Presid.: Que o Deus todo-poderoso vos abençoe nesta 
solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado.
Todos: Amém.
Presid.: Aquele que nos renova para a vida eterna, pela 
ressurreição do seu Filho vos enriqueça com o dom da 
imortalidade.
Todos: Amém.
Presid.: E vós que, transcorridos os dias da paixão do 
Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais 
chegar exultantes à festa das eternas alegrias.
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!

  24. CANTO FINAL - (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, brilhante 
luz iluminou as trevas, nós fomos salvos para 
sempre!

2. Suave aurora veio anunciando que nova era 
foi inaugurada, nós fomos salvos para sem-
pre!

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

RITO FINAL
Exortações Finais e Bênção

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:

20. CANTO DE COMUNHÃO II- 92º encontro
1. O amor não para em fronteiras/ Nem se 

esbarra 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 ter-
nura e não se omite/ Constrói, alimenta e 
educa/ Com carinho acolhe e escuta

 

R. Ponta Grossa, 1806 B

REFRÃO ORANTE
Eu vos dou um novo mandamento 
Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos 

amei.
Disse o Senhor.


