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(Sl 97)

RITOS INICIAIS

CANTO DE ABERTURA1
Cantai ao Senhor Deus um canto 
novo / porque ele fez prodígios. / 
Revelou sua justiça às nações e a 
sua salvação. 
1. Sua mão e o seu braço forte e 
santo / alcançaram-lhe a vitória. / O 
Senhor fez conhecer a salvação, / e 
às nações, sua justiça; /
2. Os confins do universo contem-
plaram / a salvação do nosso Deus. 
/ Recordou o seu amor sempre fiel / 
pela casa de Israel.
3. Aclamai, com os clarins e as 
trombetas, / ao Senhor, o nosso 
Rei! / Cantai salmos ao Senhor ao 
som da harpa / e da cítara suave! / 
4. Aplauda o mar com todo o ser 
que nele vive / o mundo inteiro e 
toda a gente. / As montanhas e os 
rios batam palmas / e exultem de 
alegria.

SAUDAÇÃO2
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

T. Amém.
P. A graça e a paz de Deus, nosso 
Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, 
estejam convosco!
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

P. (ou Anim.) Irmãos e irmãs, nes-
te quinto domingo da Páscoa, nós 
que somos a Igreja, comunidade 
nascida da morte e ressurreição 
do Senhor, nos reunimos no seu 
amor, na força e no poder do seu 
Espírito.  Vivendo entre tribula-
ções e desafios, nossa esperança 
está firmemente alicerçada em 
Cristo, pois somente Nele e com 
Ele, venceremos. A Igreja é a  Es-
posa de Cristo, e com Ele vivemos 
numa eterna aliança de amor, re-
alizada na Páscoa e que se consu-
mará no fim dos tempos! Somos 
a Igreja do Ressuscitado e  Deus, 
em Cristo, habita no nosso meio e 
será sempre  Deus-conosco e que 
faz novas todas as coisas’.

ATO PENITENCIAL3
P. Neste domingo de Páscoa, em 
que celebramos a vitória do amor 
sobre o mal e a morte, reconheça-
mos nossas culpas  para celebrarmos 
dignamente os santos mistérios.

(Silêncio)
P. Senhor, nossa paz, tende piedade 
de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, nossa Páscoa, tende pie-
dade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, nossa Vida, tende pieda-
de de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

GLÓRIA4
Glória a Deus nas alturas, / e paz 
na terra aos homens por Ele ama-
dos. / Senhor Deus, Rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso. / nós vos 
louvamos, nós vos bendizemos, / 
nós vos adoramos, nós vos glorifi-
camos, / nós vos damos graças por 
vossa imensa glória. / Senhor Jesus 
Cristo, Filho Unigênito, / 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 pieda-
de de nós. / 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.

ORAÇÃO5
P. Oremos: (silêncio) Ó Deus, Pai de 
bondade, que nos redimistes e ado-
tastes como filhos e filhas, concedei 
aos que creem no Cristo a liberdade 
verdadeira e a herança eterna. Por 
N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Deus agora, nos oferece o 
alimento da sua Palavra. A fé nos 
proporciona abraçar o convite que 
o Senhor nos faz para vivermos o 
amor uns com os outros.

PRIMEIRA LEITURA
(At 14, 21b-27)

6
Leitura dos Atos dos Apóstolos. 
Naqueles dias, Paulo e Barnabé 
21voltaram para as cidades de Listra, 
Icônio e Antioquia. 22Encorajando 
os discípulos, eles os exortavam a 
permanecerem firmes na fé, dizen-
do-lhes: “É preciso que passemos 
por muitos sofrimentos para entrar 
no Reino de Deus”. 23Os apóstolos 
designaram presbíteros para cada 
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comunidade. Com orações e je-
juns, eles os confiavam ao Senhor, 
em quem haviam acreditado. 24Em 
seguida, atravessando a Pisídia, 
chegaram à Panfília. 25Anunciaram 
a palavra em Perge, e depois desce-
ram para Atália. 26Dali embarcaram 
para Antioquia, de onde tinham saí-
do, entregues à graça de Deus, para 
o trabalho que haviam realizado. 
27Chegando ali, reuniram a comu-
nidade. Contaram-lhe tudo o que 
Deus fizera por meio deles e como 
havia aberto a porta da fé para os 
pagãos. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO 144/1457
Bendirei o vosso nome, ó meu 
Deus, meu Senhor e meu Rei para 
sempre.
1. Misericórdia e piedade é o Se-
nhor. / Ele é amor, é paciência, é 
compaixão. / O Senhor é muito 
bom para com todos, / sua ternura 
abraça toda criatura.
2. Que vossas obras, ó Senhor, vos 
glorifiquem / e os vossos santos 
com louvores vos bendigam! / Nar-
rem a glória e o esplendor do vosso 
reino / e saibam proclamar vosso 
poder!
3. Para espalhar vossos prodígios 
entre os homens / e o fulgor de vos-
so reino esplendoroso. / O vosso rei-
no é um reino para sempre, / vosso 
poder, de geração em geração.

SEGUNDA LEITURA
(Ap 21, 1-5a)

8

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 san-
ta, a nova Jerusalém, que descia do 
céu, de junto de Deus, vestida qual 
esposa enfeitada para o seu marido. 
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 lá-
grima dos seus olhos. A morte não 
existirá mais, e não haverá mais 
luto, nem choro, nem dor, porque 
passou o que havia antes”. 5Aque-
le que está sentado no trono disse: 
“Eis que faço novas todas as coisas”. 
Depois, ele me disse: “Escreve, por-

que estas palavras são dignas de fé 
e verdadeiras”. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO9
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Eu vos dou um novo preceito: / que 
uns aos outros vos ameis, como eu 
vos tenho amado.

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

10
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
P. 31Depois que Judas saiu do cená-
culo, disse Jesus: “Agora foi glorifi-
cado o Filho do Homem, e Deus foi 
glorificado nele. 32Se Deus foi glori-
ficado nele, também Deus o glori-
ficará em si mesmo, e o glorificará 
logo. 33Filhinhos, por pouco tempo 
estou ainda convosco. 34Eu vos dou 
um novo mandamento: amai-vos 
uns aos outros. Como eu vos amei, 
assim também vós deveis amar-vos 
uns aos outros. 35Nisto todos co-
nhecerão que sois meus discípulos, 
se tiverdes amor uns aos outros”.- 
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, SenhVor.

HOMILIA11

PROFISSÃO DE FÉ12
Creio em Deus Pai todo-podero-
so / 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 crucifica-
do, morto e sepultado. / Desceu à 
mansão dos mortos; / ressuscitou 
ao terceiro 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 san-
tos; / na remissão dos pecados; / 
na ressurreição da carne; / na vida 
eterna. Amém.

ORAÇÃO DOS FIÉIS13
P. Irmãos e irmãs, tendo ouvido a 
Palavra do Ressuscitado, suplique-
mos ao Pai, colocando em suas 
mãos a nossa vida, a vida da Igreja 

e de todo mundo. Rezemos:
T. Renovai-nos, Senhor, no vosso 
amor!
1. Senhor, os Santos Apóstolos nos 
exortaram  a permanecermos fir-
mes na fé; concedei-nos, o dom da 
perseverança na fé que abraçamos,  
sobretudo nos momentos de tribu-
lação.
2. Senhor, acolher o Vosso Reino 
supõe estar disposto a enfrentar 
o sofrimento e a perseguição; nos 
momentos de dor e de provação, 
amparai-nos, para que não nos fal-
te a fé.
3. Senhor, Vós que nos mandastes 
amar-nos uns aos outros; enviai o 
vosso Espírito para que possamos 
com nossas palavras e ações cons-
truir uma comunidade que teste-
munha vossa presença nesta gran-
de Cidade.
4. Senhor, a presença do vosso Espí-
rito renova toda a terra; concedei-
-nos que pela realização do nosso 
Sínodo Arquidiocesano, renovemos 
nossas mentes e nossa pastoral 
para uma mais eficaz proclamação 
da alegria do Evangelho.

(Outras preces da comunidade)
P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por 
Cristo Senhor.
T. Amém.

APRESENTAÇÃO DAS 
OFERENDAS

14

Aleluia, aleluia, aleluia!
1. Recebe, ó Pai, esta nossa obla-
ção, / de nossas faltas concede o 
perdão, / por Jesus Cristo, que é 
nosso irmão. Aleluia!
2. As nossas penas, o nosso labor, / 
nossa alegria e nosso amor, / por Je-
sus Cristo, recebe, Senhor. Aleluia!

ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

15

P. Ó Deus, que, pelo sublime diálo-
go deste sacrifício, nos fazeis par-
ticipar de vossa única e suprema 
divindade, concedei que, conhe-
cendo vossa verdade, lhe sejamos 
fiéis por toda a vida. Por Cristo, nos-
so Senhor.
T. Amém.
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ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(Pref. da Páscoa III - MR, p. 423)

16
Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos gra-
ças, sempre e em todo o lugar, mas 
sobretudo neste tempo solene em 
que Cristo, nossa Páscoa, foi imola-
do. 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, cantan-
do (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
P. Na verdade, vós sois santo, ó 
Deus do universo, e tudo o que 
criastes proclama o vosso louvor, 
porque, por Jesus Cristo, vosso Fi-
lho e Senhor nosso, e pela força do 
Espírito 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 nascer 
ao pôr-do-sol, um sacrifício perfei-
to.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
P. Por isso, nós vos suplicamos: 
santificai pelo Espírito Santo as ofe-
rendas que vos apresentamos 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.
T. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor!
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 novamente, e o deu a 
seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!
P. Celebrando agora, ó Pai, a me-
mória do vosso Filho, da sua paixão 
que nos salva, da sua gloriosa res-

surreição e da sua ascensão ao céu, 
e enquanto esperamos a sua nova 
vinda, nós vos oferecemos em ação 
de graças este sacrifício de vida e 
santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício 
que nos reconcilia convosco e con-
cedei que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue do vosso Filho, 
sejamos repletos do Espírito Santo 
e nos tornemos em Cristo um só 
corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito!
P. Que ele faça de nós uma oferen-
da perfeita para alcançarmos a vida 
eterna com os vossos santos: a Vir-
gem Maria, Mãe de Deus, São José, 
seu esposo, os vossos Apóstolos e 
Mártires, São Paulo, patrono da 
nossa Arquidiocese, N. e todos os 
santos, que não cessam de interce-
der por nós na vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!
P. E agora, nós vos suplicamos, ó 
Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a sal-
vação 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 Odilo, com os Bispos 
do mundo inteiro, o clero e todo o 
povo que conquistastes.
T. 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 filhas dis-
persos pelo mundo inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!
P. Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs que 
partiram desta vida e todos os que 
morreram na vossa amizade. Uni-
dos a eles, esperamos também nós 
saciar-nos eternamente da vossa 
glória, por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça.
P. Por Cristo, com Cristo em Cristo...
T. Amém.

CANTO DE COMUNHÃO
Sl 138(139)

1717
Ressuscitei, aleluia / e ainda estou 
convosco, aleluia!

1. Senhor, vós me sondais e conhe-
ceis, / sabeis quando me sento ou 
me levanto.
2. Esta verdade é por demais ma-
ravilhosa, / é tão sublime que não 
posso compreendê-la!
3. Eu vos louvo e vos dou graças, ó 
Senhor, / que prodígio e maravilha 
as vossas obras!
4. Quão insondáveis são os vossos 
pensamentos! / Incontável, ó Se-
nhor, é o seu número!

(OPCIONAL) 
Prova de amor maior não há / que 
doar a vida pelo irmão (bis).
1. Eis que Eu vos dou o meu novo 
mandamento: / “Amai-vos uns aos 
outros como Eu vos tenho amado”.
2. Vós sereis os meus amigos se se-
guirdes meu preceito: / “Amai-vos 
uns aos outros como Eu vos tenho 
amado”.
3. Como o Pai sempre me ama, as-
sim também Eu vos amei: / “Amai-
-vos uns aos outros como Eu vos 
tenho amado”.
4. Permanecei no meu amor e se-
gui meu mandamento: / “Amai-vos 
uns aos outros como Eu vos tenho 
amado”.
5. E chegando a minha Páscoa, vos 
amei até o fim: / “Amai-vos uns aos 
outros como Eu vos tenho amado”.
6. Nisto todos saberão que vós sois os 
meus discípulos: / “Amai-vos uns aos 
outros como Eu vos tenho amado”.

ORAÇÃO APÓS A 
COMUNHÃO

18

P. Oremos: (silêncio) Ó Deus de 
bondade, permanecei junto ao vos-
so povo e fazei passar da antiga à 
nova vida aqueles a quem conce-
destes a comunhão nos vossos mis-
térios. Por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

ORAÇÃO PELO SÍNODO 
ARQUIDIOCESANO

19

T. Divino Espírito Santo, vós sois a 
alma da Igreja / e renovais a face 
da terra. / Vinde em nosso auxílio 
/ na realização do primeiro Síno-
do arquidiocesano de São Paulo. 
/ Renovai em nós a fé, a esperan-
ça e a caridade; / animai-nos com 
um vivo ardor missionário / para 
o testemunho do Evangelho nesta 
Cidade imensa. / Seguindo o exem-
plo de Maria, Mãe da Igreja, / do 
apóstolo São Paulo, Patrono de 
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nossa Arquidiocese, / de São José 
de Anchieta, Santa Paulina e Santo 
Antônio de Santana Galvão, / dos 
bem-aventurados Padre Mariano e 
Madre Assunta / e dos santos Pa-
droeiros de nossas Comunidades, 
/ sejamos também nós ardorosos 
discípulos-missionários de Jesus 
Cristo / para que, nele, todos te-
nham vida em abundância. / Di-
vino Espírito Santo, iluminai-nos. 
Amém!

BÊNÇÃO FINAL20

RITOS FINAIS

(*Tempo Pascal, p. 523)(

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. 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. 
T. Amém.
P. Aquele que, por sua morte, vos 
deu a eterna liberdade, vos conce-
da, por sua graça, a herança eterna. 
T. Amém.

P. E, vivendo agora retamente, pos-
sais no céu unir-vos a Deus, para o 
qual, pela fé, já ressuscitastes no 
batismo. 
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-podero-
so, Pai e Filho † e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Ide em paz, e o Senhor vos acom-
panhe. 
T. Graças a Deus.

HINO DO SÍNODO 
ARQUIDIOCESANO

21

Povo de Deus, / Igreja do Senhor, / 
Caminhemos sempre unidos / num 
só coração! / Quanta alegria! / Que 
bênção tão grande! / O Evangelho 
de Jesus anunciar

O MANDAMENTO NOVO
O Senhor Jesus atesta que dá aos 
seus discípulos um mandamento 
novo, o de se amarem uns aos 
outros: Dou-vos um mandamen-
to novo: Amai-vos uns aos outros 
(Jo 13,34).
Mas já não havia este manda-
mento na Lei Antiga, dada por 
Deus, na qual está escrito: Ama-
rás o teu próximo como te amas 
a ti mesmo? (Lv 19,18). Por que 
então o Senhor chama de novo 
aquilo que se prova ser tão anti-
go? Porventura é novo por que, 
despindo-nos do homem velho, 
nos reveste do homem novo? De 
fato não é qualquer amor que 
renova o ouvinte, ou melhor, o 
obediente, mas apenas aquele do 
qual o Senhor afirma por acrésci-
mo, para distingui-lo do amor car-
ne, como eu vos amei (Jo 13,34).
Este é o amor que nos renova, 
porque faz de nós homens novos, 
herdeiros do novo testamento, 
cantores do cântico novo. Este 
amor, irmãos caríssimos, renovou 
os antigos justos, os patriarcas e 
os profetas, como mais tarde os 
santos apóstolos. É este o que, 
atualmente, renova as nações e, 
de todo o gênero humano, espa-
lhado pelo mundo inteiro, forma 
um novo povo, corpo da nova Es-
posa do Filho único de Deus, da 
qual se diz no Cântico dos Cânti-
cos: Quem é esta que sobe, ves-
tida de branco? (cf. Ct 8,5). Sim, 
vestida de branco, porque re-

novada. E renovada como? Pelo 
mandamento novo.
Por isso é que nela os membros 
são solícitos uns pelos outros: se 
um membro, sofre, sofrem ao 
mesmo tempo todos os outros; e 
se um membro é glorificado, to-
dos ao mesmo tempo se alegram 
(cf. 1 Cor 12,25-26). Eles ouvem 
e praticam: Dou-vos um manda-
mento novo: amai-vos uns aos 
outros (Jo 13,34). Não como se 
amam os que corrompem, não 
como se amam os homens, só 
pelo fato de serem homens. Mas 
como se amam aqueles que são 
deuses e filhos do Altíssimo, a 
fim de serem irmãos de seu Filho 
único. Amam-se uns aos outros 
com o amor com que ele amou 
os homens, a fim de levá-los para 
o termo que lhes dê a plenitude 
e onde a abundância dos bens 
cumule os seus desejos (cf. Sl 
102,5). Pois nada faltará aos seus 
anseios quando Deus for tudo em 
todas as coisas (1Cor 15,28).
Este é o amor que nos dá aque-
le que prescreveu: Como eu vos 
amei, amai-vos também uns aos 
outros (Jo 13,34). Para isto é que 
nos amou: para que nos amásse-
mos uns aos outros. E deu-nos a 
graça, pelo amor que nos tem, 
de nos estreitarmos uns com os 
outros pelo amor mútuo e de ser-
mos unidos os membros por tão 
doce vínculo, o Corpo vivo de tão 
ilustre Cabeça.

Santo Agostinho. 
Dos “Tratados Sobre São João” (Trat. 65,1-3)

Atenção! As partituras dos cantos estão disponíveis em nosso portal: www.arquisp.org.br/liturgia/folheto-povo-de-deus

1. No Páteo do Colégio / São Paulo 
recebeu / A semente do Evangelho 
/ de santos missionários / Chegou a 
nossa vez! É missão de todos nós! / 
Boa Nova de Jesus, à cidade anun-
ciar 
2. De Cristo somos nós / Discípulos-
-missionários / “Igreja em saída” / 
ao encontro dos irmãos. / Levemos 

generosos / a alegria do Evangelho 
/ A todos os recantos / da cidade a 
esperar.
3. Vem dar-nos, ó Senhor / fervor 
de missionários / Envia teu Espírito 
/ e nos mostra o caminho. / Conver-
te-nos agora / e renova a Tua Igreja. 
/ Concede aos teus filhos / unidade, 
amor e fé.


