Ano B / Tempo Pascal / Branco
5º DOMINGO DA PÁSCOA

Ano 42 - Nº 2473 - 02/05/2021
2. SAUDAÇÃO

S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. O Senhor, que encaminha os nossos corações
para o amor de Deus e a constância de Cristo,
esteja convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de
Cristo.

3. ATO PENITENCIAL

RITOS INICIAIS
A. Irmãos e irmãs, exultantes
de alegria pascal, aqui nos
reunimos para fazer memória
do Senhor. Pela sua ressurreição,
Cristo nos reinsere na comunhão
com o Pai, tal como o ramo deve
permanecer unido à videira,
para que possamos produzir os
frutos de uma vida transformada,
que vence o pecado e a morte.
Alegres, cantemos.

1. CANTO DE ABERTURA

Cristo ressuscitou, aleluia, / venceu a morte com
amor! / Cristo ressuscitou, aleluia, / venceu a morte
com amor, aleluia!
1. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para
sempre entre nós, / para manter viva a chama do
amor que reside em cada cristão a caminho do
Pai.
2. Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu
horizonte feliz. / Pois nosso peregrinar pela face
do mundo terá seu final na morada do Pai.

Ou:

O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia! / É o Cordeiro
Pascal, aleluia, aleluia! / Imolado por nós, aleluia,
aleluia! / É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu,
aleluia!
1. O Cristo Senhor ressuscitou, / a nossa esperança
realizou: / vencida a morte para sempre, / triunfa
a vida eternamente!
2. O Cristo remiu a seus irmãos, / ao Pai os conduziu
por sua mão; / no Espírito Santo unida esteja / a
família de Deus, que é a Igreja!
3. O Cristo, nossa Páscoa, se imolou; / seu sangue da
morte nos livrou: / incólumes o mar atravessamos
e à Terra Prometida caminhamos!

S. No dia em que celebramos a vitória de Cristo
sobre o pecado e a morte, nós também somos
convidados a morrer ao pecado e a ressurgir para
uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados
da misericórdia do Pai. (pausa). Confessemos os
nossos pecados:
T. Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e
irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e
palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha
tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos
e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por
mim a Deus, nosso Senhor.
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna.
T. Amém.
S. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

4. HINO DE LOUVOR

:Glória, glória, glória, aleluia!: (2x) / Glória, glória,
glória a Deus nos altos céus, / paz na terra a todos
nós.
1. Deus e Pai, nós vos louvamos, glória a Deus! /
Adoramos, bendizemos, glória a Deus! / Damos
glória ao vosso nome, glória a Deus! / Vossos
dons agradecemos.
2. Senhor nosso, Jesus Cristo, glória a Deus! /
Unigênito do Pai, glória a Deus! / Vós, de Deus,
cordeiro santo, glória a Deus! / Nossas culpas,
perdoai.
3. Vós, que estais junto do Pai, glória a Deus! /
Como nosso intercessor, glória a Deus! / Atendei
nossos pedidos, glória a Deus! / Atendei nosso
clamor.
4. Vós somente sois o Santo, glória a Deus! / O
altíssimo Senhor, glória a Deus! / Com o Espírito
Divino, glória a Deus! / De Deus Pai o resplendor.

5. ORAÇÃO

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

LITURGIA DA PALAVRA
A. Ouçamos a Palavra que nos
exorta a permanecermos firmes no
amor, como discípulos do Redentor,
mesmo diante das adversidades.

6. PRIMEIRA LEITURA (At 9,26-31)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava
juntar-se aos discípulos. Mas todos tinham medo
dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo.
Então Barnabé tomou Saulo consigo, levou-o aos
apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto
o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia
falado e como Saulo havia pregado, em nome de
Jesus, publicamente, na cidade de Damasco. Daí em
diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e
pregava com firmeza em nome do Senhor. Falava
também e discutia com os judeus de língua grega,
mas eles procuravam matá-lo. Quando ficaram
sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia
e daí o mandaram para Tarso. A Igreja, porém, vivia
em paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela
consolidava-se e progredia no temor do Senhor e
crescia em número com a ajuda do Espírito Santo.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL [Sl 21 (22)]

Senhor, sois meu louvor em meio à grande
assembleia!
• Sois meu louvor em meio à grande assembleia, /
cumpro meus votos ante aqueles que vos temem!
/ Vossos pobres vão comer e saciar-se / e os que
procuram o Senhor o louvarão: / “Seus corações
tenham a vida para sempre!”
• Lembrem-se disso os confins de toda a terra, /
para que voltem ao Senhor e se convertam; / e
se prostrem, adorando, diante dele / todos os
povos e as famílias das nações. / Somente a ele
adorarão os poderosos / e os que voltam para o
pó o louvarão.
• Para ele há de viver a minha alma, / toda a minha
descendência há de servi-lo. / Às futuras gerações
anunciará / o poder e a justiça do Senhor; / ao
povo novo que há de vir, ela dirá: / “Eis a obra
que o Senhor realizou!”

8. SEGUNDA LEITURA (1Jo 3,18-24)

Leitura da Primeira Carta de São João.
Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas
com ações e de verdade! Aí está o critério para saber
que somos da verdade e para sossegar diante dele o
nosso coração, pois, se o nosso coração nos acusa,
Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as
coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa,

temos confiança diante de Deus. E qualquer coisa que
pedimos recebemos dele, porque guardamos os seus
mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este
é o seu mandamento: que creiamos no nome do seu
Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, de
acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem
guarda os seus mandamentos permanece com Deus
e Deus permanece com ele. Que ele permanece
conosco, sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Aleluia, aleluia! / Aleluia, aleluia! / Aleluia, aleluia,
aleluia! / Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Ficai em mim e eu em vós hei de ficar, diz o Senhor;
/ quem em mim permanece, esse dá muito fruto.

10. EVANGELHO (Jo 15,1-8)

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.
S. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: “Eu
sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo
ramo que em mim não dá fruto ele o corta; e todo
ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto
ainda. Vós já estais limpos por causa da palavra que
eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei
em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si
mesmo, se não permanecer na videira, assim também
vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes
em mim. Eu sou a videira e vós, os ramos. Aquele
que permanece em mim, e eu nele, esse produz
muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.
Quem não permanecer em mim, será lançado fora
como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos,
lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes
em mim e minhas palavras permanecerem em vós,
pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai
é glorificado: que deis muito fruto e vos torneis meus
discípulos. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
12. PRECES DOS IRMÃOS

S. Caros irmãos e queridas irmãs, nesta alegria pascal
invoquemos a Deus com mais fervor, para que, tendo
atendido às preces e súplicas de seu amado Filho,
considere também nossas humildes orações.
L. Pela Santa Igreja, para que continue sendo no
mundo sinal da graça divina, levando a todos os
povos a alegria do Evangelho, nós vos pedimos:
T. Ouvi-nos, Senhor.
L. Pelos poderes públicos, a fim de que, conscientes
de sua missão, promovam a dignidade, o direito e
a justiça, nós vos pedimos:
T. Ouvi-nos, Senhor.
L. Por todos os trabalhadores, sobretudo pelos
desempregados, para que tenham condições dignas e
jamais falte o sustento em seus lares, nós vos pedimos:
T. Ouvi-nos, Senhor.

L. Por todas as famílias, sobretudo neste Ano da
Família, para que, unidas à videira verdadeira,
sejam células do amor divino, nós vos pedimos
com esta oração:
T. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o
esplendor do verdadeiro amor; confiantes, a vós
nos consagramos.
Sagrada Família de Nazaré, tornai também as
nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos
de oração, autênticas escolas do Evangelho e
pequenas igrejas domésticas.
Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja
nas famílias episódios de violência, de fechamento
e divisão; e quem tiver sido ferido ou escandalizado
seja rapidamente consolado e curado.
Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos
tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável
da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus,
Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica.
S. Ó Deus, sabeis que a vida dos homens e das
mulheres de hoje está sujeita a toda espécie de
dificuldades; ouvi o desejo daqueles que vos suplicam
e realizai os pedidos dos que creem em vós. P.C.N.S.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. Junto aos dons do pão e
do vinho, manifestemos nosso
sincero desejo de sermos uma
igreja viva, que caminha com o
Ressuscitado. Cantemos:

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. Bendito sejas, ó Rei da glória, / Ressuscitado,
Senhor da Igreja. / Aqui trazemos as nossas ofertas.
Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. / Tudo
o que temos seja pra ti, ó Senhor.
2. Vidas se encontram no altar de Deus. / Gente se doa,
dom que se imola. / Aqui trazemos as nossas ofertas.
3. Maior motivo de oferenda, / pois o Senhor
ressuscitou / para que todos tivéssemos vida.
4. Irmãos da terra, irmãos do céu, / juntos cantemos
glória ao Senhor. / Aqui trazemos as nossas ofertas.

Ou:

Eu creio num mundo novo, / pois Cristo ressuscitou!
/ Eu vejo sua luz no povo, / por isso alegre sou.
1. Em toda pequena oferta, / na força da união, / no
pobre que se liberta, / eu vejo ressurreição!
2. Na mão que foi estendida, / no dom da libertação,
/ nascendo uma nova vida, / eu vejo ressurreição!
3. Nas flores oferecidas / e quando se dá perdão, /
nas dores compadecidas, / eu vejo ressurreição!

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. Ó Deus, que, pelo sublime diálogo deste sacrifício,
nos fazeis participar de vossa única e suprema
divindade, concedei que, conhecendo a vossa
verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II

Prefácio da Páscoa, IV (Missal, p.424)
“A restauração do universo pelo mistério pascal”
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. Vencendo a corrupção do pecado,
realizou uma nova criação. E, destruindo a morte,
garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão
dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal,
nós vos aclamamos, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
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. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos
a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
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
Pedro 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 todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.
A. Eu sou a videira; vós, os ramos, diz o Senhor.
Quem permanece em mim e eu nele, dá muito
fruto, aleluia!

4. Que em todas as mesas do pobre haja festa
de pão, de pão. / E as mesas dos ricos, vazias,
sem concentração de pão! / Busquemos aqui,
nesta mesa do Pão redentor, do céu / a força e a
esperança, que faz todo povo ser povo de Deus.
5. Bendito o Ressuscitado, Jesus vencedor. / No pão
partilhado a presença ele nos deixou, deixou! /
Bendita é a vida nascida de quem se arriscou /
na luta pra ver triunfar neste mundo o amor!

17. CANTO DE COMUNHÃO

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

16. RITO DA COMUNHÃO

Eu sou a videira, / meu Pai é o agricultor. / Vós sois
os ramos, / permanecei no meu amor!
1. Para dar muito fruto: / permanecei no meu amor. /
Para dar amor puro: / permanecei no meu amor. /
Como ramos aos troncos: / permanecei em mim!
2. Para amar sem medida: / permanecei no meu amor.
/ Para dar vossas vidas: / permanecei no meu amor.
/ Para ser meus amigos: / permanecei em mim!
3. Para ver o caminho: / permanecei no meu amor.
/ Para ver a verdade: / permanecei no meu amor.
/ Para ter sempre a vida: / permanecei em mim!
4. Para ser sal da terra: / permanecei no meu amor. /
Para ser luz do mundo: / permanecei no meu amor.
/ Para ser testemunhas: / permanecei em mim!
5. Se vos dobra a tristeza: / permanecei no meu amor.
/ Se amargo é o pranto: / permanecei no meu amor.
/ Se inquieta a tentação: / permanecei em mim!
6. Quando a noite é longa: / permanecei no meu amor.
/ Quando não há estrelas: / permanecei no meu amor.
/ Se a morte vos chega: / permanecei em mim!
7. Quando a estrada é difícil: / permanecei no
meu amor. / Quando o passo é impossível: /
permanecei no meu amor. / Quando treme a
esperança: / permanecei em mim!
8. Sem cansar ou desanimar: / permanecei no meu amor.
/ Sem amarras a segurar: / permanecei no meu amor.
/ Sem temor, sempre a cantar: / permanecei em mim!

Ou:

1. A mesa tão grande e vazia de amor e de paz,
de paz, / onde há luxo de alguns alegria não há
jamais! / A mesa da eucaristia nos quer ensinar /
que a ordem de Deus nosso Pai é o pão partilhar.
Pão em todas as mesas. / Da Páscoa a nova certeza:
// a festa haverá, / e o povo a cantar: “aleluia”!//
2. As forças da morte: a injustiça e a ganancia de
ter, de ter, / agindo naqueles que impedem ao
pobre viver, viver. / Sem terra, trabalho e comida
a vida não há, não há. / Quem vive assim e não
age não vai celebrar.
3. Irmãos, companheiros na luta, vamos dar as
mãos, as mãos. / Na grande corrente do amor,
na feliz comunhão, irmãos. / Unido à peleja e à
certeza vamos construir aqui / na terra o projeto
de Deus; todo povo a sorrir.
LITURGIA SEMANAL
2ª feira: At 14,5-18; Sl 113B(115); Jo 14,21-26.
3ª feira: At 14,19-28; Sl 144(145); Jo 14,27-31.
4ª feira: At 15,1-6; Sl 121(122); Jo 5,1-8.
5ª feira: 1Cor 15,1-8; Sl 18(19A); Jo 14,6-14.
6ª feira: At 15,22-31; Sl 56(57); Jo 15,12-17.
Sábado: At 16,1-10; Sl 56(57); Jo 15,12-17.
6º DTP: At 10,25-26.34-35.44-48; Sl 97(98); 1Jo 4,7-10; Jo 15,6-17.

S. Oremos: (pausa) Ó Deus de bondade, permanecei
junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova
vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos
vossos mistérios. P.C.N.S.
T. Amém.

RITOS FINAIS
A. Ao sermos enviados pelo Senhor, que sejamos
capazes de transmitir a Boa Nova, a fim de que
todos tenham vida e, inseridos na videira verdadeira,
também produzam frutos.

20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA (Missal, p. 522)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós!
S. Que o Deus todo-poderoso vos abençoe nesta
solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado.
T. Amém!
S. Aquele que nos renova para a vida eterna, pela
ressurreição do seu Filho vos enriqueça com o dom
da imortalidade.
T. Amém!
S. 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.
T. Amém!
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e
Espírito Santo.
T. Amém!
S. Levai a todos a alegria do Senhor Ressuscitado,
ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus!

21. CANTO

1. Pela alegria que reina em toda parte, / na
natureza, tão cheia de esplendor, / no ar festivo,
nas cores vivas, / eu sinto a tua em minha páscoa,
ó Senhor!
A Páscoa não é só hoje. / A Páscoa é todo dia! / Se
eu levar o Cristo em minha vida, / tudo será um
eterno aleluia!
2. Toda beleza, promessa e esperança, / todo
esforço, trabalho e amor, / tudo é Páscoa, tudo é
vida, / pois neste dia o Senhor ressuscitou!
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