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6º DOMINGO DA PÁSCOA

“Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor.” Com 
estas palavras, Cristo revela-nos o rosto do Pai, que nos ama desde sempre e para sempre. 
Amar como Jesus amou significa ter a liberdade, no Espírito, de deixar os próprios projetos 
e desejos até à doação da própria vida pelos amigos, colocando-se no caminho da cruz, 
o único que leva à alegria da ressurreição. Na certeza de que o Senhor nos concederá o 
que pedirmos em seu nome, peçamos a graça de participarmos bem desta Santa Missa e 
de vivermos este amor de Deus em nosso dia a dia. Cantemos, iniciando nossa celebração 
eucarística.

ENCONTRO ENTRE IRMÃOS
 

1. CANTO DE ABERTURA
(Por Sua Morte / D. Navarro/Valdeci Faria)
1. Por sua morte, a morte viu o fim. Do san-
gue derramado a vida renasceu. Seu pé fe-
rido nova estrada abriu. E, neste homem, o 
homem, enfim se descobriu.
Meu coração me diz: “o Amor me amou,  
e se entregou por mim!” Jesus ressusci-
tou! Passou a escuridão, o sol nasceu! A 
vida triunfou: Jesus ressuscitou! 
2. “Jesus me amou e se entregou por mim!”  
Os homens todos podem o mesmo repetir. 
Não temeremos mais a morte e a dor. O co-
ração humano em Cristo descansou.

2. SAUDAÇÃO
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. - Amém.
- A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o 
amor do Pai e a comunhão do Espírito San-
to estejam convosco.
- Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
- Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas 
culpas para celebrarmos dignamente os 
santos mistérios (pausa)
- Senhor, nossa paz, tende piedade de nós!
- Senhor, tende piedade de nós!
- Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de 
nós!
- Cristo, tende piedade de nós!
- Senhor, nossa vida, tende piedade de nós!
- Senhor, tende piedade de nós
- Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos con-
duza à vida eterna. - Amém.

4. HINO DE LOUVOR
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 louvamos, / nós vos bendizemos, / nós 
vos adoramos, / nós vos glorificamos, / nós 
vos damos graças / por vossa imensa gló-
ria. / Senhor Jesus Cristo, Filho Unigêni-
to, / 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 San-
to, / só vós, o Senhor, / só vós, o Altíssimo, 
Jesus Cristo, / com o Espírito Santo, / na 
glória de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO DA COLETA
OREMOS (Silêncio): Deus Todo-Poderoso, 
dai-nos celebrar com fervor estes dias de jú-
bilo em honra do Cristo ressuscitado, para 
que nossa vida corresponda sempre aos 
mistérios que recordamos. Por nosso Se-
nhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (At 10, 25-26. 34-
35. 44-48)
Leitura dos Atos dos Apóstolos.
25Quando Pedro estava para entrar em casa, 
Cornélio saiu-lhe ao encontro, caiu a seus 
pés e se prostrou. 26Mas Pedro levantou-o, 
dizendo: “Levanta-te. Eu também sou ape-
nas um homem”. 34Então Pedro tomou a 
palavra e disse: “De fato estou compreen-
dendo que Deus não faz distinção entre 
pessoas. 35Pelo contrário, ele aceita quem 
o teme e pratica a justiça, qualquer que 
seja a nação a que pertença. 44Pedro esta-
va ainda falando, quando o Espírito Santo 
desceu sobre todos os que ouviam a pala-
vra. 45Os fiéis de origem judaica, que tinham 
vindo com Pedro, ficaram admirados de que 
o dom do Espírito Santo fosse derramado 
também sobre os pagãos. 46Pois eles os ou-



viam falar e louvar a grandeza de Deus em 
línguas estranhas. Então Pedro falou: 47 “Po-
demos, por acaso, negar a água do batismo 
a estas pessoas que receberam, como nós, 
o Espírito Santo?” 48E mandou que fossem 
batizados em nome de Jesus Cristo. Eles 
pediram, então, que Pedro ficasse alguns 
dias com eles.
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (97 (98))
- O Senhor fez conhecer a salvação e re-
velou sua justiça às nações.
- Cantai ao Senhor Deus um canto novo, 
porque ele fez prodígios! Sua mão e o seu 
braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória.
- O Senhor fez conhecer a salvação, e às 
nações, sua justiça; recordou o seu amor 
sempre fiel pela casa de Israel.
- Os confins do universo contemplaram a 
salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor 
Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai.

8. SEGUNDA LEITURA (1Jo 4,7-10)
Leitura da Primeira Carta de São João.
Caríssimos: 7Amemo-nos uns aos outros, 
porque o amor vem de Deus e todo aquele 
que ama nasceu de Deus e conhece Deus. 
8Quem não ama, não chegou a conhecer 
a Deus, pois Deus é amor. 9Foi 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. 
10Nisto consiste o amor: não fomos nós que 
amamos a Deus, mas foi ele que nos amou 
e enviou o seu Filho como vítima de repara-
ção pelos nossos pecados. 
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Jo 15,9-17)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Quem me ama realmente guardará minha 
palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós vi-
remos.

- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Proclamação do Evangelho de Jesus Cris-
to † segundo João.
- Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípu-
los: 9“Como meu Pai me amou, assim tam-
bém eu vos amei. Permanecei no meu amor. 
10Se guardardes os meus mandamentos, 
permanecereis no meu amor, assim como 
eu guardei os mandamentos de meu Pai 
e permaneço no seu amor. 11Eu vos disse 

isso, para que a minha alegria esteja em vós 
e a vossa alegria seja plena. 12Este é o meu 
mandamento: amai-vos uns aos outros, as-
sim como eu vos amei. 13Ninguém tem amor 
maior do que aquele que dá sua vida pelos 
amigos. 14Vós sois meus amigos, se fizerdes 
o que eu vos mando. 15Já 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. 16Não 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. O que então pedir-
des ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conce-
derá. 17Isto é o que vos ordeno: amai-vos 
uns aos outros”. 
- Palavra da Salvação!
- Glória a vós, Senhor!

11. PROFISSÃO DE FÉ
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, / criador 
do céu e da terra. / E em Jesus Cristo, seu 
único Filho, nosso Senhor, que foi concebi-
do pelo poder do Espírito Santo; / nasceu da 
Virgem Maria; / padeceu sob Pôncio Pilatos, 
foi crucificado, morto e sepultado. / Desceu à 
mansão dos mortos; / ressuscitou ao tercei-
ro dia, subiu aos céus; / está sentado à direita 
de Deus Pai Todo-Poderoso, / donde há de 
vir a julgar os vivos e os mortos. / Creio no 
Espírito Santo; / na Santa Igreja Católica; / 
na comunhão dos santos; / na remissão dos 
pecados; / na ressurreição da carne; / na vida 
eterna. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE
Caríssimos, a quem o Senhor Jesus cha-
mou de amigos por nos ter revelado o que 
ouviu do Pai, juntemos nossa voz à dele e 
peçamos com fé e humildade:
- Protegei, Senhor, o vosso povo! 
1. Por toda a Santa Igreja, para que todos 
sejam atraídos à cruz de Cristo e testemu-
nhem, em todo momento, a alegria que bro-
ta da ressurreição, oremos.
2. Pelos governantes e cidadãos de todo 
o mundo, para que alcancem, em Cristo, a 
verdadeira paz e, na justiça, sejam atentos 
aos mais necessitados, oremos.
3. Pelos Judeus, que ainda esperam o Mes-
sias, e por todos aqueles em nosso cotidia-
no que vivem sem esperança nem conver-
são, para que conheçam a verdadeira luz, 
que é Cristo, oremos.
4. Pelos discípulos a quem hoje Jesus esco-
lhe e envia, para que amem a Deus acima 
de tudo e sigam o caminho do céu, dando a 
vida pelos amigos, oremos.
5. Por todas as mães, que estão conosco 
ou na glória de Deus, para que, como foram 



doce refúgio e sublime exemplo para nós, 
recebam, por intercessão da Virgem Maria 
Santíssima, agora e na eternidade, os frutos 
da fé na ressurreição de Cristo, oremos.
- Protegei, Senhor, o vosso povo! 

Deus de amor e nosso Pai, ouvi a oração 
dos vossos filhos e fazei que o dom do Es-
pírito Santo guarde em nós a memória sem-
pre viva das palavras de Jesus aos seus dis-
cípulos. Por Cristo, nosso Senhor. - Amém.

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
(Na dança da Vida / Com. Shalom)
1. Cresce tudo o que se planta sob a luz do 
Eterno sol. Cresce o trigo, cresce o homem,  
a oferta em nossas mãos. Mãos unidas pela 
dor, mãos unidas para o Amor.
Na dança da vida, os grãos reunidos num 
só pão, ofertamos, Senhor. Na vida par-
tida, as uvas pisadas nos labor do amor, 
Corações para ti, Senhor.
2. A colheita vai buscar, o que a terra vem 
nos dar. Nasce a uva, faz-se o vinho, nasce 
a vida em tuas mãos, Vida nova vem de Ti,  
Vida nova para Ti.

14. ORAÇÃO
- Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sa-
crifício seja aceito por Deus Pai Todo-Pode-
roso.
- Receba o Senhor por tuas mãos este 
sacrifício, para glória do Seu Nome, para 
nosso bem e de toda a santa Igreja.

(Sobre as Oferendas)
Subam até vós, ó Deus, as nossas preces 
com estas oferendas para o sacrifício, a fim 
de que, purificados por vossa bondade, cor-
respondamos cada vez melhor aos sacra-
mentos do vosso amor. Por Cristo, nosso 
Senhor. - Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(PREFÁCIO DA PÁSCOA, III)

- O Senhor esteja convosco.
- Ele está no meio de nós.
- Corações ao alto.
- O nosso coração está em Deus.
- Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
- É nosso dever e nossa salvação.

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e 
em todo lugar, mas sobretudo neste tem-
po 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, mor-
to, vive eternamente. Unidos à multidão dos 
anjos e dos santos, transbordando de ale-
gria pascal, nós vos aclamamos, cantando 
(dizendo) a uma só voz…
-  Santo, Santo, Santo...
Na verdade, vós sois Santo, ó Deus do uni-
verso, e tudo o que criastes proclama o vos-
so louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso, e pela força do Espí-
rito Santo, dais vida e santidade a todas as 
coisas e não cessais de reunir o vosso povo, 
para que vos ofereça em toda parte, do nas-
cer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito.
- Santificai e reuni o vosso povo!
Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo 
Espírito Santo as oferendas que vos apre-
sentamos para serem consagradas, a fim 
de que se tornem o Corpo e † o Sangue de 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 
que nos mandou celebrar este mistério.
- Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Na noite em que ia ser entregue, 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 nova-
mente, e o deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁ-
LICE 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!
- Todas as vezes que comemos deste pão 
e bebemos deste cálice, anunciamos, 
Senhor, a vossa morte, enquanto espera-
mos a vossa vinda!
Celebrando agora, ó Pai, a memória do vos-
so Filho, da sua paixão que nos salva, da 
sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão 
ao céu, e enquanto esperamos a sua nova 
vinda, nós vos oferecemos em ação de gra-
ças este sacrifício de vida e santidade.
- Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Olhai com bondade a oferenda da vossa 
Igreja, reconhecei o sacrifício que nos re-
concilia convosco e concedei que, alimen-
tando-nos com o Corpo e o Sangue do vos-
so Filho, sejamos repletos do Espírito Santo 
e nos tornemos em Cristo um só corpo e um 
só espírito.
- Fazei de nós um só corpo e um só es-
pírito!
Que ele faça de nós uma oferenda perfeita 
para alcançarmos a vida eterna com os vos-
sos santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, 
São José, seu esposo, os vossos Apóstolos 
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e Mártires, e todos os santos, que não ces-
sam de interceder por nós na vossa presen-
ça.
- Fazei de nós uma perfeita oferenda!
E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que 
este sacrifício da nossa reconciliação es-
tenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. 
Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, 
enquanto caminha neste mundo: o vosso 
servo o Papa Francisco, o nosso Bispo Ce-
sar, com os bispos do mundo inteiro, o clero 
e todo o povo que conquistastes.
- Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Atendei às preces da vossa família, que está 
aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai 
de misericórdia, todos os vossos filhos e fi-
lhas dispersos pelo mundo inteiro.
- Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Acolhei com bondade no vosso reino os 
nossos irmãos e irmãs que partiram desta 
vida e todos os que morreram na vossa ami-
zade. Unidos a eles, esperamos também 
nós saciar-nos eternamente da vossa glória, 
por Cristo, Senhor nosso.
- A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e toda gra-
ça. 
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Es-
pírito Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre. – Amém!

16. RITO DA COMUNHÃO
- O Senhor nos comunicou o seu Espírito. 
Com a confiança e a liberdade de filhos, di-
gamos juntos:
- PAI NOSSO...
- Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-
-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa 
misericórdia, sejamos sempre livres do pe-
cado e protegidos de todos os perigos, en-
quanto, vivendo a esperança, aguardamos 
a vinda do Cristo Salvador.
- Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre!
- 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, se-
gundo o vosso desejo, a paz e a unidade. 
Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito 
Santo. - Amém.
- A paz do Senhor esteja sempre convosco.
- O amor de Cristo nos uniu.
- No Espírito do Cristo ressuscitado, saudai-
-vos com um sinal de paz.
- Cordeiro de Deus, ...

- Provai e vede como o Senhor é bom; fe-
liz de quem nele encontra seu refúgio. Eis 
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 
mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) de que en-
treis em minha morada, mas dizei uma 
palavra e serei salvo(a).

17. CANTO DA COMUNHÃO
(Antes da morte / D. Carlos Navarro/Valdeci 
Faria)
1. Antes da morte e ressurreição de Jesus, 
ele, na ceia, quis se entregar:
Deu-se em comida e bebida pra nos salvar.     
E quando amanhecer, o dia eterno, a ple-
na visão, Ressurgiremos por crer, nesta 
vida escondida no Pão. (2x)  
2. Para lembrarmos a morte, e a cruz do Se-
nhor, nós repetimos, como ele fez:
Gestos, palavras, até que volte outra vez.  
3. Este banquete alimenta o amor dos ir-
mãos, 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.     

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Deus Eterno e Todo-Poderoso, 
que, pela ressurreição de Cristo, nos reno-
vais para a vida eterna, fazei frutificar em 
nós o sacramento pascal, e infundi em nos-
sos corações a força desse alimento salutar. 
Por Cristo, nosso Senhor. - Amém.

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- 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. - Amém.
- Aquele que, por sua morte, vos deu a eter-
na liberdade, vos conceda, por sua graça, a 
herança eterna. - Amém.
- E, vivendo agora retamente, possais no 
céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já 
ressuscitastes no batismo. - Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e 
Filho † e Espírito Santo. - Amém.
- Levai a todos a alegria do Senhor ressus-
citado. Ide em paz e o Senhor vos acompa-
nhe! - Graças a Deus!


