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

“Ele vos dará um outro defensor:
o Espírito da Verdade.”

Nº 2227 - 21/05/2017
S. Tende compaixão de nós, Senhor.
T. Porque somos pecadores.
S. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
T. E dai-nos a vossa salvação.
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

RITOS INICIAIS
A. Irmãos e irmãs, bendito seja
Deus, que nos reúne por amor!
Queremos celebrar nossa fé, em
comunhão com o Ressuscitado,
caminho, verdade e vida. A liturgia
de hoje nos convida a refletir
sobre nossa união com Cristo e a
perceber a presença do Espírito
Santo em nossa comunidade. Com
alegria, cantemos!

1. CANTO DE ABERTURA
O Senhor ressurgiu, aleluia! / Povo santo, exultai, aleluia! (2x)
1. Celebremos com louvores / esta ceia do Senhor. / Já o
Cristo, nossa Páscoa, / sobre a morte triunfou!
2. Adoremos o Deus vivo; / ressurgindo em sua glória, /
libertou-nos por seu sangue, / conquistou-nos a vitória.
3. Hoje a noite se fez dia. / Hoje a morte foi vencida. /
O futuro nos pertence, / o amor nos deu a vida.
4. Concedei-nos, ó Pai santo, / que sejamos transformados
/ em presença e testemunho / de Jesus Ressuscitado.

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

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).

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) 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. Os discípulos se entristecem
diante do discurso de despedida
de Jesus. Mas ele nunca
abandona os seus: promete
enviar o Espírito Paráclito àqueles
que amam e se empenham em
colocar em prática seu projeto,
evangelizando, fazendo o que
Jesus fez. Ouçamos:

6. PRIMEIRA LEITURA (At 8,5-8.14-17)
Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e
anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção
as coisas que Filipe dizia. E todos unânimes o escutavam,

pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos
saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos
paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande
a alegria naquela cidade. Os apóstolos, que estavam em
Jerusalém, souberam que a Samaria acolhera a Palavra
de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Chegando ali,
oraram pelos habitantes da Samaria, para que recebessem
o Espírito Santo. Porque o Espírito ainda não viera sobre
nenhum deles; apenas tinham recebido o batismo em
nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhes as
mãos, e eles receberam o Espírito Santo.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá,
mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele
dia sabereis que eu estou no meu Pai e vós em mim e
eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os
observa, esse me ama. Ora, quem me ama, será amado
por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele”.
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ

• Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, / cantai salmos a
seu nome glorioso, / dai a Deus a mais sublime louvação!
/ Dizei a Deus: “Como são grandes vossas obras!
• Toda a terra vos adore com respeito / e proclame o
louvor de vosso nome!” / Vinde ver todas as obras do
Senhor: / seus prodígios estupendos entre os homens!
• O mar ele mudou em terra firme, / e passaram pelo
rio a pé enxuto. / Exultemos de alegria no Senhor! /
Ele domina para sempre com poder!
• Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar: / vou contarvos todo o bem que ele me fez! / Bendito seja o Senhor
Deus que me escutou, / não rejeitou minha oração e meu
clamor, /nem afastou longe de mim o seu amor!

(Símbolo niceno-constantinopolitano)
T. Creio em um só Deus, / Pai todo-poderoso, / criador do
céu e da terra, / de todas as coisas visíveis e invisíveis. /
Creio em um só Senhor, / Jesus Cristo, Filho Unigênito de
Deus, / nascido do Pai antes de todos os séculos: / Deus de
Deus, luz da luz, / Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, /
gerado, não criado, / consubstancial ao Pai. / Por ele todas
as coisas foram feitas. / E por nós, homens, /e para nossa
salvação, desceu dos céus / e se encarnou pelo Espírito
Santo / no seio da virgem Maria / e se fez homem. / Também
por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; / padeceu e foi
sepultado. / Ressuscitou ao terceiro dia, / conforme as
Escrituras, / e subiu aos céus, / onde está sentado à direita
do Pai. / E de novo há de vir, em sua glória, / para julgar os
vivos e os mortos; / e o seu reino não terá fim. / Creio no
Espírito Santo, / Senhor que dá a vida / e procede do Pai
e do Filho; / e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado:
/ ele que falou pelos profetas. / Creio na Igreja, / una,
santa, católica e apostólica. / Professo um só batismo /
para remissão dos pecados. / E espero a ressurreição dos
mortos/ e a vida do mundo que há de vir. Amém.

8. SEGUNDA LEITURA (1Pd 3,15-18)

12. PRECES DA COMUNIDADE

Leitura da Primeira Carta de São Pedro.
Caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor
Jesus Cristo e estai sempre prontos a dar razão da vossa
esperança a todo aquele que vo-la pedir. Fazei-o, porém,
com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se
em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha
aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em
Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se
esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal.
Com efeito, também Cristo morreu, uma vez por todas,
por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de
nos conduzir a Deus. Sofreu a morte, na sua existência
humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

S. Irmãos e irmãs caríssimos, celebrando o mistério
pascal de Cristo, na esperança da vinda do Espírito Santo,
apresentemos ao Senhor as nossas preces, na certeza de
que ele nos ouve.
L. Senhor, que nós, como Igreja, lutemos por guardar
a Palavra do vosso Filho e por permanecermos em seu
amor, que se manifesta na justiça e na fraternidade para
todos os irmãos. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
L. Senhor, que o vosso Espírito nos ilumine, a fim de
que possamos anunciar a Palavra a todos; que sejamos
comunidade de irmãos que se amam de verdade, a fim
de sermos sinais e testemunho para todos os povos. Nós
vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
L. Senhor, que o Sínodo Diocesano nos motive a não
sermos proprietários, mas servos do Espírito, que conduz
e impulsiona, a fim de que o sonho missionário de chegar
a todos se torne realidade. Nós vos pedimos, rezando
juntos a oração do Sínodo:
T. Pai de bondade, para vossa glória, / queremos
continuar a caminhar juntos, / em comunhão, como
Igreja, / seguindo vosso Filho Jesus. / Somos povo
peregrino / e desejamos ouvir o que o Espírito Santo
nos diz. / Queremos celebrar nossa vocação, / vivendo
o sonho missionário de chegar a todos. / Ensinai-nos
a ser servidores do Reino de vida plena, / planejando
a pastoral com os pobres e sofredores. / Enviai vosso
Espírito para renovar nossa Diocese / e conduzir-nos à
salvação eterna. / Amém!
(Preces da comunidade)
S. Senhor, fonte e origem do bem e do amor, acolhei as
preces do vosso povo, que humildemente eleva a vós a
sua oração. P.C.N.S.
T. Amém.

7. SALMO RESPONSORIAL / 65 (66)
Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira,
cantai salmos a seu nome glorioso!

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, / aleluia, aleluia!
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
1. Quem me ama realmente guardará minha palavra, / e
meu Pai o amará, e a Ele nós viremos.

10. EVANGELHO (Jo 14,15-21)
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, disse Jesus a seus discípulos: “Se me
amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao
Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça
sempre convosco: o Espírito da Verdade, que o mundo
não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece.
Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e
estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos. Eu virei a

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. Com o pão e o vinho, apresentemos
ao Pai nosso desejo de lutar pelo
direito e pela justiça, a favor do bem
de todos. Rendamos graças ao Pai,
que nos conduz à salvação!

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS
As nossas ofertas de vinho e de pão / celebram a glória
da Ressurreição, / a glória da Ressurreição.
1. O grão que morrera no seio do chão / renasce no trigo,
tornando-se pão. / A uva amassada, pisada, moída, /
ressurge no vinho, sustento da vida.
2. O pão e o vinho são hoje memória / do novo Cordeiro
na sua vitória. / Sinais da aliança da terra e dos céus,
/ no Corpo e no Sangue do Filho de Deus.
3. Ao Pai ofertamos também nossa vida, / o chão que
pisamos, a relva florida. / Os frutos da terra, por nós
cultivados, / se tornem o Corpo do Ressuscitado.

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 III: O Cristo vivo, nosso intercessor)
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. 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 (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. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes
pela cruz e ressurreição!
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 todopoderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a 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).

RITOS FINAIS
A. Estamos próximos da solenidade
de Pentecostes. Com a despedida
de Jesus, a comunidade não terá
mais a presença física do Senhor,
mas receberá aquele que virá para
defender, iluminar e guiar. Temos tudo
o que é necessário para vivermos a
vida nova que o Senhor nos chama
a viver, como comunidade de irmãos.

A. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos,
diz o Senhor. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro
Paráclito, que permaneça convosco para sempre, aleluia!

17. CANTO DE COMUNHÃO
O Senhor preparou um banquete; / ó famintos de amor,
acorrei. / O Cordeiro já foi imolado. / Vinde, todos, tomai
e comei. (bis)
1. Já foi preparada a festa do rei, / a mesa está pronta. Ó
vinde, comei. / O novo Cordeiro já foi imolado; / seu
corpo, pão vivo, a todos foi dado.
2. A fonte da vida brotou de seu lado, / seu povo
escolhido foi nela banhado. / Se alguém tiver sede,
que venha beber; / verá a alegria de novo nascer.
3. Senhor, vosso povo, por Cristo Jesus, / passou no
Batismo das trevas à luz. / E senta-se à mesa do reino
dos céus, / comendo o Pão vivo, o Corpo de Deus.

CANTO OPCIONAL
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 com todas as mesas. / Da Páscoa a nova certeza:
// a festa haverá, / e o povo a cantar: “aleluia”!// (2x)
2. As forças da morte: a injustiça e a ganância 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.
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!

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.
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 18,1-8; Sl 97(98); Jo 16,16-20.
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: At 1,1-11; Sl 46(47); Ef 1,17-23; Mt 28,16-20.

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA (Missal p. 523)
20. CANTO
Aleluia, aleluia! / Hoje a morte foi vencida. / O Senhor
é nossa Páscoa, / nossa luz, verdade e vida.
1. Vamos em paz, conosco vai / Cristo Jesus ressuscitado. /
Hoje teu povo nasce de novo / da fonte viva do teu lado.
2. Vamos na paz que tu nos dás, / Cristo Jesus libertador. /
Dá-nos viver, firmes na fé, / teu mandamento de amor.
3. Vamos em paz, para transformar / a terra em lar de
todo ser. / Onde os irmãos o mesmo pão, / na tua mesa,
vêm comer.
Final: Aleluia, aleluia! / Aleluia, aleluia! / Aleluia, aleluia!
AVISO
O Colegiado de Direção da Escola
Diocesana de Teologia que fica no
complexo da cúria diocesana comunica
que, para o próximo semestre deste ano,
existem 15 vagas para complementar
o Módulo II – Fundamental. Se você
tiver interesse em estudar Teologia fale
com seu pároco para que te indique como aluno. Outras
informações no site diocesano ou com Renata pelo
telefone (11) 4996-2077 ramal 246, das 14h30 às 21h.
Aos músicos e equipes de cantos
que servem a sagrada liturgia
em toda a Diocese de Santo
André: O Setor Música Diocesano
iniciou a seleção dos cantos que
irão compor o 1º Fascículo do
Hinário do ABC Litúrgico (Partes
Fixas da Missa - Ordinário da Missa): Ato Penitencial
(Kyrie), Hino de Louvor (Glória), Profissão de Fé (Credo),
Santo, Aclamação Memorial, Doxologia, Cordeiro.
Lembrando que o ordinário da missa é o conjunto das
partes que não variam de acordo com a liturgia, sendo
sempre as mesmas. São cantos invariáveis em seu texto e
constituem o próprio rito. Ou seja: a letra deve ser fiel ao
que propõe o Missal Romano e a melodia acessível ao povo,
possibilitando sua participação ativa na Sagrada Liturgia.
Você pode enviar suas sugestões de cantos para análise
ou até mesmo suas próprias composições acompanhando
áudio, cifras e de preferência partitura, até dia 20 de Junho
para o e-mail setormusica@diocesesa.org.br
Sua participação nesse processo é muito importante.
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