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01. INTENÇÕES (Frei Luiz Turra)
Por tudo dai graças, por tudo dai graças. Dai graças por tudo, dai graças!
A Igreja deve estar com pouca iluminação, uma pessoa entra e acende solenemente o Círio Pascal. Acender as lâmpadas do templo.

02. AMBIENTAÇÃO (L e M - Pe. Zezinho)
1. Dentro de mim existe uma luz que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim também
mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito de amar.
MINHA LUZ É JESUS, E JESUS ME CONDUZ PELOS CAMINHOS DA PAZ.
2. Dentro de mim existe um farol que me mostra por onde deverei remar. Dentro de mim Jesus
Cristo é o sol, que me ensina a buscar o seu jeito de sonhar.
3. Dentro de mim existe um amor que me faz entender o meu irmão. Dentro de mim Jesus Cristo
é o calor, que acendeu e aqueceu pra valer meu coração.
Animador - Irmãos e irmãs em Cristo, é muito bom estarmos reunidos para celebrar nossa
Páscoa Semanal, especialmente neste tempo em que nos alegramos com a Ressurreição de Jesus.
Na convivência fraterna e na Comunidade percebemos os sinais da presença do Ressuscitado, no
gesto de amor e de solidariedade. Ele nos chama, como aos Apóstolos, para sermos testemunhas
hoje de sua ressurreição, Nele superando nossos medos e inseguranças. Felizes porque a vida
venceu a morte, cantemos.
Procissão de entrada: Turíbulo, Cruz ladeada por velas, lecionário, livro das intenções, leitores, ministros,coroinhas e o Padre.

03. CANTO INICIAL

(Letra - Pe. André Barriales / Adapt. Wilson Blanco)

O SENHOR RESSUSCITOU ALELUIA! NÃO HÁ TRISTEZA, NEM TEMOR, ALELUIA!
1 - O caminho que Ele traçou, aleluia! Convida-nos a caminhar, aleluia!
2 - Sua Palavra de paz, aleluia! Vem a todos confortar, aleluia!
3 - Sua voz me acalmou, aleluia! Da incerteza me livrou, aleluia!
4 - O Senhor nos visitou, aleluia! Nossa casa iluminou aleluia!
5 - As tormentas sobre o mar, aleluia! Vamos com ele passar, aleluia!
6 - O Senhor ressuscitou aleluia! Não há tristeza, nem temor, aleluia!
04. SAUDAÇÃO INICIAL
Padre - Em nome do Pai...
Padre - A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito
seja Deus...
05. DEUS NOS PERDOA
Padre - No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós
somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos
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necessitados da misericórdia do Pai, e pela aspersão da água benta sobre nós, sejamos
purificados de nossos pecados.
O coroinha apresenta ao Sacerdote a caldeira com água benta, que a toca, e faz a aspersão da assembleia.
(Letra - Pe. Lúcio Floro / Música - Ir. Míria T. Kolling)

ÁGUA SANTA, Ó ÁGUA PURA! VEM, PURIFICA ESTE POVO! DÁ-NOS DA NEVE A BRANCURA E UM
CORAÇÃO SINCERO, FORTE, GRANDE E NOVO! (BIS)
1 - Lembrança do meu Batismo, grande graça do Senhor! Que afogou meu egoísmo e regou em
mim o amor!
2 - Não é do Templo, por certo, que jorram águas assim: é do coração aberto, de quem quis
morrer por mim!
3 - Nós somos raça escolhida, Deus não te quer em vão... Muitos erros têm na vida, Deus tem
muito mais perdão!
Padre - Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna. Amém.
Padre - Senhor tende piedade de nós. Todos - Senhor tende...
Padre - Cristo tende piedade de nós. Todos - Cristo tende...
Padre - Senhor tende piedade de nós. Todos - Senhor tende...
06. GLÓRIA (Letra - CNBB / Música - Ir. Míria T. Kolling)
1 - Glória a Deus nos altos céus! Paz na terra a seus amados! A vós louvam, Rei celeste, os que
foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos; damos glória ao vosso
nome, vossos dons agradecemos.
GLÓRIA A DEUS, LÁ NOS CÉUS, E PAZ AOS SEUS. AMÉM!
2 - Senhor nosso, Jesus Cristo, unigênito do Pai, Vós, de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas
perdoai! Vós, que estais junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei
nosso clamor!
3 - Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai no
esplendor!
07. ORAÇÃO DA COLETA (Missal Romano – pág. 305)

08. LEITURA DOS ATOS DOS APÓSTOLOS (3,13-15.17-19)
09. SALMO RESPONSORIAL (4) (CD Cantando os Salmos - Ano B)
SOBRE NÓS FAZEI BRILHAR O ESPLENDOR DE VOSSA FACE!
- Quando eu chamo, respondei-me ó meu Deus, minha justiça! Vós que soubestes aliviar-me nos
momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração!
- Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando
lhe faço a minha prece!
- Muitos há que se perguntam: “Quem nos dá felicidade?” Sobre nós fazei brilhar o esplendor de
vossa face!
- Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança
à minha vida!
10. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO JOÃO (2, 1-5a)
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11. CANTO DE ACLAMAÇÃO
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (BIS)
- Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder, quando nos
falardes.
12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS (24, 35-48)
13. HOMILIA
14. PROFISSÃO DE FÉ
Padre - Creio em Deus Pai...
15. PRECES DA COMUNIDADE
Padre - Confiantes no Pai que nos enviou seu Filho para a nossa salvação, elevemos a Ele os
pedidos de nossa comunidade, rezando. PAI, OUVI-NOS E ATENDEI-NOS!
- Senhor, pelo Santo Padre, a fim de que seja sempre conduzido e iluminado pelo Espírito Santo
para anunciar o Evangelho, conforme as Escrituras, e possa confirmar na fé o rebanho de Cristo,
nós vos pedimos.
- Senhor, fortalecei constantemente a vossa Igreja para que ela continue firme na luta contra a
violência em busca da paz entre povos e nações. Nós vos pedimos.
- Senhor, por todos nós e por todos os cristãos, para que cresçamos no amor e na compreensão
da Palavra de Deus e encontremos nela luz, paz e confirmação em nossa fé, Nós vos pedimos.
- Senhor, dai consciência a todos nós, batizados, para que assumamos a missão de testemunhar o
Cristo Ressuscitado, especialmente entre os pobres e excluídos. Nós vos pedimos.
Onde houver Iniciação Eucarística.

- Senhor, iluminai os adolescentes que hoje receberão o Sacramento da Eucaristia, para que,
iluminados pelo Espírito Santo, possam ser Sal e Luz da Terra. Nós vos pedimos.
Padre - Acolhei, Senhor, os pedidos que nossa comunidade vos apresenta. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

16. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Animador - O Cristo Ressuscitado continua presente e vivo no meio da comunidade.
Apresentemos ao Altar do Senhor, junto ao Pão e o Vinho, nossa disposição de cristãos batizados,
no compromisso de sermos fiéis testemunhas do Ressuscitado no meio em que vivemos.
Cantemos.
17. CANTO DAS OFERENDAS (Letra e Música - Ir. Maria do Carmo S. Ramos)
LÁ, LAIÁ, LÁ, LAIÁ, LARÁ, LAIÁ.
1 - Quando o trigo amadurece e do sol recebe a cor, quando a uva se torna prece na oferta do
nosso amor. Damos graças pela vida, derramada neste chão, pois és tu o Deus da vida, quem dá
vida à criação. (bis)
2 - Os presentes da natureza, o amor do coração, o teu povo canta a certeza, traz a vida em
procissão. Abençoa nossa vida, o trabalho redentor, as colheitas repartidas para celebrar o amor.
(bis)
(D.R)

1. Em procissão vão o pão e o vinho acompanhados de nossa devoção pois simbolizam aquilo
que ofertamos: nossa vida e o nosso coração.
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AO CELEBRAR NOSSA PÁSCOA E A VOS TRAZER NOSSA OFERTA, FAZEI DE NÓS, Ó DEUS DE
AMOR, IMITADORES DO REDENTOR!
2. A nossa Igreja, que é Mãe, deseja que a consciência do gesto de ofertar se atualize durante toda
a vida, como o Cristo se imola sobre o altar.
3. Eucaristia é sacrifício, aquele mesmo que Cristo ofereceu, o mundo e o homem
serãoconduzidos para a Nova aliança com seu Deus.
4. O pão e o vinho serão em breve o Corpo e Sangue do Cristo Salvador. Tal alimento nos une
num só corpo, para a glória de Deus e seu louvor.
Padre - Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.
Todos - Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para glória do seu nome, para nosso bem e
de toda Santa igreja.
18. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS (Missal pág. 305)
Padre - 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.
19. PREFÁCIO (Prefácio da Páscoa III – Missal pág. 423)
Padre - O Senhor esteja convosco.
Todos - Ele está no meio de nós.
Padre - Corações ao alto.
Todos - O nosso coração está em Deus.
Padre - Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Todos - É nosso dever e nossa salvação.
Padre - 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 a uma só voz.
(Letra e Música - Pe. Pedro Brito Guimarães)

1. Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória!
HOSANA NAS ALTURAS, HOSANA! (bis)
2. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. (bis)
HOSANA NAS ALTURAS, HOSANA! (bis)
20. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II (Missal Romano, p. 478)
Padre - Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade.
Padre - Santificai, pois, estas oferendas, 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!
Padre - Estando para ser entregue e abraçando 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.
Padre - 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 A REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Padre - EIS O MISTÉRIO DA FÉ!
Todos – Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição.
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Padre - 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 estar aqui na vossa presença e vos servir.
Todos - Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Padre - 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 espírito!
Padre - 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 Joaquim Wladimir, e todos os
ministros do vosso povo.
Todos - Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Padre - 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!
Padre - Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, comos 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!
Padre - 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.

21. PAI NOSSO
Padre - 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!
Padre - 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 desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
Todos - Amém.
Padre - A Paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos - O amor de Cristo nos uniu.
22. CORDEIRO
(L e M - Pe. Zezinho)

Cordeiro de Deus que levaste os pecados do mundo nos ombros, tem piedade de nós. Cordeiro
de Deus que morreste por causa dos nossos pecados, tem piedade de nós. Tem piedade de nós,
Cordeiro de Deus. (bis) Dá-nos a paz (bis) que o mundo não tem. Tem piedade de nós, Cordeiro
de Deus. (bis) Dá-nos a paz. (bis) Amém.
23. CANTOS DE COMUNHÃO (Letra - D. Carlos Alberto Navarro / Música - Waldeci Farias)
1. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele, na Ceia, quis se entregar: deu-se em comida e
bebida pra nos salvar.
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E QUANDO AMANHECER, O DIA ETERNO, A PLENA VISÃO, RESSURGIREMOS POR CRER NESTA
VIDA ESCONDIDA NO PÃO.
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 no 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 a terra, com alegria, a
cantar.
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 o mal. E nos conduzem ao Pai, glória ao Deus
Imortal!
SENHOR JESUS, SENHOR JESUS, DEUS VIVO E VENCEDOR! (bis)
2. Entre as angustias da vida, não cairemos jamais, Pois, Tua força nos leva a caminhar 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 pedes, vamos sentir tua mão, vamos sentir que nos dás, força de
ressurreição.
24. PÓS-COMUNHÃO
Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande Senhor, e os
operários são poucos! (bis)
25. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal Romano, p. 306)

26. COMUNICADOS IMPORTANTES
Celebrações na Paróquia:
15/04 – 7h – Missa – Matriz
9h – Missa com Iniciação Eucarística – São Camilo – Vila Rica
11h – Missa – Betânia
17h – Missa com Iniciação Eucarística – Santa Luzia – Vila Nova
19h – Missa – Matriz
18/04 – 6h15 – Celebração da Palavra – Capela da Matriz
18h30 – Missa – São Caetano – Pelado
19/04 – 19h30 – Missa com bênção de objetos – Matriz
20/04 – 19h30 – Missa – São Francisco de Assis – Cupido
21/04 – 15h – Oração do Terço com a Pastoral da Saúde – Matriz
19h – Missa – Matriz
22/04 – 7h - Missa – Matriz
10h – Missa – Festa do Padroeiro – Bom Pastor – Segatto
17h – Missa com Iniciação Eucarística – São Pedro – Vila Nova
19h – Missa – Matriz
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Encontros e Reuniões:
21/04 – 9h – MCC – IESIS - Ibiraçu
27. BÊNÇÃO FINAL (Missal Romano, p. 523 – nº 7)
28. CANTO FINAL

(Letra e Música - Osvaldo de Oliveira)

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!
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! NÓS TEMOS VIDA NOVA NO AMOR!
2. Numa só voz vamos cantar, dia feliz, dia da paz. Felicidade te desejo num abraço, Jesus
ressuscitou! Alegra, irmão, teu coração espalha a paz ressurreição. Tens nova vida, tens nova
missão, Jesus ressuscitou!

Leituras da Semana
2ª feira: At 6,8-15; Sl 118; Jo 6,22-29
3ª feira: At 7,51-8,1a; Sl 30; Jo 6,30-35
4ª feira: At 8,1b-8; Sl 65; Jo 6,35-40
5ª feira: At 8,26-40; Sl 65; Jo 6,44-51
6ª feira: At 9,1-20; Sl 116; Jo 6,52-59
Sábado: At 9,31-42; Sl 115; Jo 6,60-69
Domingo: At 4,8-12; Sl 117; 1Jo 3,1-2; Jo 10,11-18

