Ano B / Tempo Pascal / Branco
6º DOMINGO DA PÁSCOA

Dia das Mães
“Permanecei no meu amor.”

Nº 2102 - 10/05/2015
3. ATO PENITENCIAL
S. No início desta celebração eucarística, peçamos
a conversão do coração, fonte de reconciliação e
comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs (pausa).
S. Senhor, que, subindo ao céu, nos presenteastes com
o dom do Espírito, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que dais vida a todas as coisas com o poder da
vossa palavra, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, Rei do universo e Senhor dos séculos, tende
piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.
4. HINO DE LOUVOR

RITOS INICIAIS
A. Irmãs e irmãos, celebremos em
comunhão com todos os que creem que
Jesus foi o exemplo supremo do amor,
que é Deus. Ele nos ensinou que, se
queremos ter Deus na vida, se queremos
permanecer em Deus, precisamos amar,
sobretudo com gestos. A exemplo das
mães, cujo dia hoje comemoramos,
vivamos o mandamento do amor, que
leva a doar a vida. Cantemos:
1. CANTO DE ABERTURA
1. Por sua morte, a morte viu o fim, / do sangue derramado
a vida renasceu. / Seu pé ferido 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 ressuscitou! / 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 coração humano em Cristo descansou.
2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e
paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

1. Glória a Deus nos altos céus! / Paz na terra a seus amados!
/ A vós louvam, Rei celeste, / os que foram libertados.
Glória a Deus lá nos céus / e paz na terra aos seus!
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, / adoramos, bendizemos, /
damos glória ao vosso nome, / vossos dons agradecemos.
3. Senhor nosso, Jesus Cristo, / Unigênito do Pai, / Vós, de
Deus Cordeiro Santo, / nossas culpas perdoai!
4. Vós, que estais junto do Pai, / como nosso intercessor, /
acolhei nossos pedidos, / atendei nosso clamor!
5. Vós somente sois o Santo, / o Altíssimo, o Senhor, / com
o Espírito Divino, / de Deus Pai no esplendor!
5. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) Deus todo-poderoso, dai-nos celebrar
com fervor estes dias de júbilo em honra do Cristo
ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre
aos mistérios que recordamos. P.N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
A. Ouçamos atentamente a Palavra.
Hoje ela nos fala do amor de Deus e
do Deus que é amor. Isto é certamente
o centro de toda a revelação do Novo
Testamento. Viver no amor fraterno é a
única forma de permanecer em Deus.
6. PRIMEIRA LEITURA (At 10,25-26.34-35.44-48)
Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Quando Pedro estava para entrar em casa, Cornélio saiulhe ao encontro, caiu a seus pés e se prostrou. Mas Pedro
levantou-o, dizendo: “Levanta-te. Eu também sou apenas

um homem”. Então, Pedro tomou a palavra e disse: “De
fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção
entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme
e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que
pertença.” Pedro estava ainda falando, quando o Espírito
Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os
fiéis de origem judaica, que tinham vindo com Pedro,
ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse
derramado também sobre os pagãos. Pois eles os ouviam
falar e louvar a grandeza de Deus em línguas estranhas.
Então Pedro falou: “Podemos, por acaso, negar a água
do batismo a estas pessoas que receberam, como nós,
o Espírito Santo?” E mandou que fossem batizados em
nome de Jesus Cristo. Eles pediram, então, que Pedro
ficasse alguns dias com eles.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
7. SALMO RESPONSORIAL / Sl 97 (98)
O Senhor fez conhecer a salvação
e revelou 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, amemo-nos uns aos outros, porque o amor
vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e
conhece Deus. Quem não ama, não chegou a conhecer
a Deus, pois Deus é amor. Foi 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. Nisto
consiste o amor: não fomos nós que amamos a Deus, mas
foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima
de reparação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, / aleluia, aleluia!
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Quem me ama realmente guardará minha palavra / e meu
Pai o amará e a Ele nós viremos.
10. EVANGELHO (Jo 15, 9-17)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: “Como meu
Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei
no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os
mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu
vos disse isso, para que a minha alegria esteja em vós e a
vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amaivos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém
tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos
amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos
mando. Já 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. Não 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 pedirdes ao Pai em meu
nome, ele vo-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amaivos uns aos outros”.
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.
11. PROFISSÃO DE FÉ
T. Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu
e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso
Senhor, que foi concebido 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 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 santos;
na remissão dos pecados; na ressurreição da carne; na
vida eterna. Amém.
12. PRECES DA COMUNIDADE
S. Cheios de confiança no Deus que é amor, façamos
chegar a Ele nossas súplicas através de nossas preces.
L. Senhor, Pedro revelou o vosso amor a Cornélio e a
muitos outros. Que também possamos revelar-vos ao
mundo pelo amor fraterno, nós vos pedimos:
T. Senhor, fazei-nos viver no amor e atendei-nos.
L. Senhor, em Jesus nos ensinastes que pelo amor
permanecemos em vós; dai-nos a graça de em vós
encontrarmos a verdadeira alegria, nós vos pedimos:
T. Senhor, fazei-nos viver no amor e atendei-nos.
L. Senhor, ajudai-nos a permanecer em vós e a produzir
muitos frutos de salvação para nós e para todo o mundo,
nós vos pedimos:
T. Senhor, fazei-nos viver no amor e atendei-nos.
L. Senhor, acompanhai com vossa poderosa bênção a
todas as mães, que, doando suas vidas, permanecem no
vosso amor e o revelam ao mundo, nós vos pedimos:
T. Senhor, fazei-nos viver no amor e atendei-nos.
(Preces da comunidade)
S. Ó Deus, acolhei benigno a todas as nossas súplicas e,
atendendo nossos clamores, dai-nos a graça de viver no
vosso mandamento do amor. P.C.N.S.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. Jesus nos revelou a plenitude do
amor do Pai ao dar sua vida por nós,
por nossa salvação. Seguindo a Jesus,
somos chamados a viver amando
nossos irmãos e doando-nos uns aos
outros. Cantemos:
13. APRESENTAÇÃO DOS DONS
1. Em procissão vão o pão e o vinho, / acompanhados de
nossa devoção, / pois simbolizam aquilo que ofertamos:
/ nossa vida e o nosso coração.
Ao celebrar nossa Páscoa / e ao 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 serão reconduzidos
/ para a Nova Aliança com seu Deus.
4. O pão e o vinho serão em breve / o Corpo e o Sangue
do Cristo Salvador; / tal alimento nos une num só
Corpo / para a glória de Deus e seu louvor.
14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a
glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja.
S. Subam até vós, ó Deus, as nossas preces com estas
oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por
vossa bondade, correspondamos cada vez melhor aos
sacramentos do vosso amor. P.C.N.S.
T. Amém.
15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
PREFÁCIO DA PÁSCOA, V: O Cristo, sacerdote e vítima.

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. 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. Pela oblação de seu corpo,
pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos.
Confiante, entregou em vossas mãos seu espírito,
cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelandose, ao mesmo tempo, sacerdote, altar e cordeiro. Por essa
razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos
vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo! O céu e a
terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas! Bendito
o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas!
S. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda
santidade. 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.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
S. 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.
S. 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.
S. Eis o mistério da fé!
T. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos
deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte,
enquanto esperamos a vossa vinda!
S. 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.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e
Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo
num só corpo.
T. Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
S. 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 Nelson e todos os ministros
do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
S. 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.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
S. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós
e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria,
Mãe de Deus, com 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.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todopoderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda
a glória, agora e para sempre.
T. Amém.
16. RITO DA COMUNHÃO
S. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal
de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos,
juntos, como o Senhor nos ensinou:
T. Pai nosso, que estais nos céus, / santificado seja o
vosso nome; / venha a nós o vosso reino, / seja feita a
vossa vontade, / assim na terra como no céu; / o pão
nosso de cada dia nos dai hoje; / perdoai-nos as nossas
ofensas, / assim como nós perdoamos a quem nos tem
ofendido; / e não nos deixeis cair em tentação, / mas
livrai-nos do mal.
S. 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.
T. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
S. 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.
T. Amém.
S. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
S. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com
um gesto de comunhão fraterna.
T. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende
piedade de nós. / Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
do mundo, tende piedade de nós. / Cordeiro de Deus,
que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
S. Felizes os convidados para a ceia do Senhor! Eis o
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
T. Senhor, eu não sou digno (a) de que entreis em minha
morada, mas dizei uma palavra e serei salvo (a).
A. Se me amardes, guardareis meus mandamentos, diz o
Senhor. Participemos do banquete do amor!

17. CANTO DE COMUNHÃO
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 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 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.
5. Cristo está vivo, ressuscitou para nós! / Esta verdade vai
anunciar / a toda terra, com alegria, a cantar.
18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Deus eterno e todo-poderoso, que, pela
ressurreição de Cristo, nos renovais para a vida eterna, fazei
frutificar em nós o sacramento pascal e infundi em nossos
corações a força desse alimento salutar. P.C.N.S.
T. Amém.

RITOS FINAIS
A. Deus nos amou primeiro e por isso
nos escolheu e enviou em missão. Assim,
toda missão deve ser fruto do amor, da
dedicação ao próximo. Com este gesto,
revelaremos ao nosso próximo o amor de
Deus, como fez Pedro a Cornélio e aos
demais que o rodeavam. Que possamos
amar-nos uns aos outros, pois somente
assim Deus permanecerá entre nós.

(Segue-se então a bênção final a todo o povo: Missal p. 523)
S. 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.
S. Aquele que, por sua morte, vos deu a eterna liberdade,
vos conceda, por sua graça, a herança eterna.
T. Amém.
S. E, vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a
Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo.
T. Amém.
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho + e
Espírito Santo.
T. Amém.
20. CANTO
1. Ressuscitou! Toda a Igreja proclama / e convida o
homem novo a cantar. / Povo santo e feliz, Jesus Cristo
vos chama: / “Amai-me e havereis de me possuir”.
Quereis cantar louvor a Deus? / E não sabeis com que
louvar? / Cantai com a voz, com os lábios, / e louvai com
a vida e o coração!
2. Cantai, irmãos, este cântico novo, / que é expressão
de alegria e amor. / A palavra e a voz anunciam de
novo/ aquilo que sois, por viverdes bem.

DIA DA MÃES
HOMENAGEM ESPECIAL

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
(Sugerimos, antes da bênção final, convidar todas as mães para se
aproximarem do altar e então proceder a bênção primeiro sobre elas.)

S. O Senhor esteja convosco!
T. Ele está no meio de nós!
S. Senhor nosso Deus, nós vos bendizemos, pois quisestes
que o vosso Filho feito homem participasse da família
humana e crescesse em estreita intimidade familiar,
para conhecer as aflições e provar as alegrias de uma
família. Nós vos rogamos, Senhor, protegei as mães para
que, confortadas com a vossa graça, possam viver com
fidelidade sua nobre missão. Maria Santíssima, luminosa
expressão da maternidade, seja a inspiração de nossas
mães, consolo e conforto em suas dificuldades, para
que em vós, ó Deus, encontrem a verdadeira felicidade
e recompensa por toda a doação de vida. Por Cristo
nosso Senhor.
T. Amém!
S. E agora juntos, por todas a mães, peçamos a intercessão
da mãe do Cristo e nossa mãe:
T. Ave Maria, cheia de graça...

LEITURAS DA SEMANA
2ª feira: At 16,11-15; Sl 149; Jo 15,26–16,4a.
3ª feira: At 16,22-34; Sl 137(138); Jo 16,5-11.
4ª feira: At 17,15.22–18,1; Sl 148; Jo 16,12-15.
5ª feira: At 1,15-17.20-26; Sl 112(113); Jo 15,9-17.
6ª feira: At 18,9-18; Sl 46(47); Jo 16,20-23a.
Sábado: At 18,23-28; Sl 46(47); Jo 16,23b-28.
Ascensão do Senhor: At 1,1-11; Sl 46(47); Ef 4,1-13; Mc
16,15-20.

Ela tem a capacidade de ouvir o silêncio.
Adivinhar sentimentos.
Encontrar a palavra certa nos momentos incertos.
Nos fortalecer
quando tudo ao nosso redor parece ruir.
Sabedoria emprestada dos deuses
para nos proteger e amparar.
Sua existência é em si um ato de amor.
Gerar, cuidar, nutrir.
Amar, amar, amar...
Amar com um amor incondicional
que nada espera em troca.
Afeto desmedido e incontido,
Mãe é um ser infinito.
Anderson Cavalcante
(Trecho do livro Minha mãe, meu mundo)
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