
RITOS INICIAIS

2º DOMINGO DA PÁSCOA
DOMINGO DA DIVINA MISERICÓRDIA

A. Irmãos e irmãs, sejamos bem-
vindos a este encontro, a partir 
do qual, como comunidade, 
somos chamados a testemunhar 
a ressurreição pelos nossos 
gestos e serviço em favor do 
mundo. Com alegria, cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA [Hin. ABC Lit., p.90]
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!

Ou: [Hinário ABC Litúrgico, p.86]
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.
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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
S. 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 a ressurgir para 
uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da 
misericórdia do Pai (pausa). 

1. Confesso a Deus, Pai todo-poderoso, / e a vós, 
irmãos, confesso que pequei, / por pensamentos, 
palavras, atos e omissões, / por minha culpa, tão 
grande culpa. 

Piedade, Senhor; / piedade, Senhor, / piedade de 
nós! (2x) 
2. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, / e a 

vós, irmãos, eu peço que rogueis / a Deus, que é 
Pai poderoso, para perdoar / a minha culpa, tão 
grande culpa.

S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna.
T. Amém.

4. HINO DE LOUVOR
[SUGESTÃO: Conforme indicado, durante as estrofes, 
alternar entre solista e comunidade]
:Glória, glória, glória, aleluia!: (2x) / Glória, glória, 
glória a Deus nos altos céus, / paz na terra a todos nós. 
Solo: Deus e Pai, nós vos louvamos...
T. Glória a Deus!
Solo: Adoramos, bendizemos...
T. Glória a Deus!
Solo: Damos glória ao vosso nome...
T. Glória a Deus! / Vossos dons agradecemos!
2. Senhor nosso, Jesus Cristo.../ Unigênito do Pai... 

/ Vós, de Deus Cordeiro santo... / Nossas culpas, 
perdoai. 

3. Vós, que estais junto do Pai... / Como nosso 
intercessor... / Atendei nossos pedidos... / Atendei 
nosso clamor. 

4. Vós somente sois o Santo... / O altíssimo Senhor... / 
Com o Espírito Divino... / De Deus Pai o resplendor.



5. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus de eterna misericórdia, 
que reacendeis a fé do vosso povo na renovação 
da festa pascal, aumentai a graça que nos destes. E 
fazei que compreendamos melhor o batismo que 
nos lavou, o espírito que nos deu nova vida e o 
sangue que nos redimiu. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. Os valores firmados na 
comunhão entre os irmãos 
geram raízes profundas na 
comunidade. Em Tomé, vemos 
todos os que procuram crer em 
Jesus Ressusitado, que se coloca 
em nosso meio para nos lançar 
nas lógicas do amor. Ouçamos:

6. PRIMEIRA LEITURA (At 4,32-35)
Leitura dos Atos dos Apóstolos. 
A multidão dos fiéis era um só coração e uma só 
alma. Ninguém considerava como próprias as coisas 
que possuía, mas tudo entre eles era posto em 
comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos 
davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. 
E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles 
ninguém passava necessidade, pois aqueles que 
possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam 
o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. 
Depois, era distribuído conforme a necessidade de 
cada um. Palavra do Senhor. 
T. Graças a Deus. 

7. SALMO RESPONSORIAL / Sl 117 (118) 
Dai graças ao Senhor porque Ele é bom; “Eterna é 
a sua misericórdia!”
•	 A	casa	de	Israel	agora	o	diga,	/	“Eterna	é	a	sua	

misericórdia!” / A casa de Aarão agora o diga: / 
“Eterna é a sua misericórdia!” / Os que temem 
o Senhor agora o digam: / “Eterna é a sua 
misericórdia!” 

•	 A	mão	direita	do	Senhor	fez	maravilhas,	/	a	mão	
direita do Senhor me levantou! / Não morrerei, 
mas, ao contrário, viverei / para cantar as grandes 
obras do Senhor! / O Senhor severamente me 
provou, / mas não me abandonou às mãos da 
morte. 

•	 A	pedra	que	os	pedreiros	rejeitaram	/	tornou-se	
agora a pedra angular. / Pelo Senhor é que foi 
feito tudo isso: / Que maravilhas ele fez a nossos 
olhos! / Este é o dia que o Senhor fez para nós, / 
alegremo-nos e nele exultemos. 

8. SEGUNDA LEITURA (1Jo 5,1-6) 
Leitura da Primeira Carta de São João. 
Caríssimos, todo o que crê que Jesus é o Cristo 
nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou 
alguém, amará também aquele que dele nasceu. 
Podemos saber que amamos os filhos de Deus, 
quando amamos a Deus e guardamos os seus 

mandamentos. Pois isto é amar a Deus: observar 
os seus mandamentos. E os seus mandamentos não 
são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence 
o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo: 
a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão 
aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é 
o que veio pela água e pelo sangue: Jesus Cristo. 
(Não veio somente com a água, mas com a água e 
com o sangue.) E o Espírito é que dá testemunho, 
porque o Espírito é a Verdade. Palavra do Senhor.
 T. Graças a Deus. 

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
[Hinário ABC Litúrgico, p.293]
Aleluia, aleluia! / Aleluia, aleluia! / Aleluia, aleluia, 
aleluia! / Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
1. Acreditaste, Tomé, porque me viste. / Felizes os 

que creram sem terem visto! 

10. EVANGELHO (Jo 20,19-31) 
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. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, 
estando fechadas, por medo dos judeus, as portas 
do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus 
entrou e, pondo-se no meio deles, disse: “A paz esteja 
convosco”. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as 
mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por 
verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: “A paz 
esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu 
vos envio”. E depois de ter dito isso, soprou sobre 
eles e disse: “Recebei o Espírito Santo. A quem 
perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados; 
a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos”. 
Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, 
não estava com eles quando Jesus veio. Os outros 
discípulos contaram-lhe depois: “Vimos o Senhor!” 
Mas Tomé disse-lhes: “Se eu não vir a marca dos 
pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas 
marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, 
não acreditarei”. Oito dias depois, encontravam-se 
os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé 
estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus 
entrou, pôs-se no meio deles e disse: “A paz esteja 
convosco”. Depois disse a Tomé: “Põe o teu dedo 
aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e 
coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas 
fiel”. Tomé respondeu: “Meu Senhor e meu Deus!” 
Jesus lhe disse: “Acreditaste, porque me viste? Bem-
aventurados os que creram sem terem visto!” Jesus 
realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, 
que não estão escritos neste livro. Mas estes foram 
escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o 
Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida 
em seu nome. Palavra da Salvação. 
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ

LITURGIA DA PALAVRA



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 dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi 
imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro, que tira o pecado 
do mundo. Morrendo, destruiu a morte e, ressurgindo, 
deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós 
nos unimos aos anjos e a todos os santos, para celebrar 
a 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, vós sois santo, ó Deus do universo, e 
tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque, 
por Jesus Cristo, vosso Filho 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 perfeito. 
T. Santificai e reuni o vosso povo! 
S. Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito 
Santo as oferendas 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 Senhor! 
S. 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. 
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 agora, ó Pai, a memória do vosso 
Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa 
ressurreição 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! 
S. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, 
reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco 
e concedei 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! 
S. Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para 
alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a 
Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, 
os vossos Apóstolos e Mártires e todos os santos, que 
não cessam de interceder por nós na vossa presença. 
T. Fazei de nós uma perfeita oferenda! 

12. PRECES DA COMUNIDADE
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. Senhor, que nunca nos esqueçamos de praticar 
em nossa comunidade aquilo que as primeiras 
comunidades praticavam: a comunhão e a partilha. 
Nós vos pedimos:
T. Ouvi-nos, Senhor.
L. Senhor, que nossa fé seja cada vez mais madura e 
autêntica, a fim de experimentarmos a ressurreição. 
Nós vos pedimos:
T. Ouvi-nos, Senhor.
L. Senhor, que tenhamos consciência de que o amor 
que manifestamos a vós está intimamente ligado 
ao amor que devemos manifestar entre nós. Nós 
vos pedimos:
T. Ouvi-nos, Senhor.

(Preces da comunidade)
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.

A. Apresentemos no altar do 
Senhor os dons do pão e do 
vinho, que se tornarão o Corpo e 
o Sangue do Ressuscitado!

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS
[Hinário ABC Litúrgico, p.91]
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 para Ti, ó Senhor! 
2. Vidas se encontram no altar de Deus, / gente se doa, 

dom que se imola. / Aqui trazemos as nossas ofertas. 
3. Irmãos da terra, irmãos do céu, / juntos cantemos 

glória ao Senhor. / Aqui trazemos as nossas ofertas.

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. Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo, para 
que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, 
consigamos a eterna felicidade. P.C.N.S. 
T. Amém. 

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 
Prefácio da Páscoa, I (Missal, p.421)
“O 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. 

LITURGIA EUCARÍSTICA



RITOS FINAIS

S. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este 
sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e 
a salvação 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 Pedro, com os bispos do mundo inteiro, o 
clero e todo o povo que conquistastes. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja! 
S. Atendei às preces da vossa família, que está 
aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de 
misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos 
pelo mundo inteiro. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos! 
S. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos 
irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os 
que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, 
esperamos também nós saciar-nos eternamente da 
vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. 
T. A todos saciai com vossa glória. 
S. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
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. 

17. RITO DA COMUNHÃO 
A. Estende a tua mão, toca o lugar dos cravos, e não 
sejas incrédulo, mas fiel, aleluia.

18. CANTO DA COMUNHÃO
Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, aleluia! / Glória 
a Cristo, Rei, Ressuscitado, aleluia!
1. Páscoa sagrada! Ó festa de luz! / Precisas 

despertar: Cristo vai te iluminar.
2. Páscoa sagrada! Ó festa universal! / O mundo 

renovado é Jesus glorificado.
3. Páscoa sagrada! Vitória sem igual! / A cruz foi 

exaltada, foi a morte derrotada.
4. Páscoa sagrada! Banquete do Senhor! / Feliz a 

quem é dado ser às núpcias convidado.
5. Páscoa sagrada! Cantemos ao Senhor! / Vivamos 

a alegria conquistada em meio à dor!

Ou:
Celebremos nossa Páscoa na pureza, na verdade. 
/ Aleluia, aleluia!
1. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom! / Eterna 

é a sua misericórdia! / Repita o seu povo eleito: 
/ eterna é a sua misericórdia!

2. O poder do Senhor fez maravilhas, / o poder do 
Senhor me exaltou. / Não morrerei; hei de viver 
/ e cantarei as maravilhas do Senhor.

3. A pedra que os construtores rejeitaram / tornou-se 
a pedra angular. / Foi o Senhor quem operou estes 
prodígios! / É maravilhoso para quem contempla!
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LEITURAS DA SEMANA
2ª feira: ANUNCIAÇÃO DO SENHOR: Is 7,10-14;8,10; 
Sl 39(40); Hb 10,4-10; Lc 1,26-38.
3ª feira: At 4,32-37; Sl 92(93); Jo 3,7b-15.
4ª feira: At 5,17-26; Sl 33(34); Jo 3,16-21.
5ª feira: At 5,27-33; Sl 33(34); Jo 3,31-36.
6ª feira: At 5,34-42; Sl 26(27); Jo 6,1-15.
Sábado: At 6,1-7; Sl 32(33); Jo 6,16-21.
3º DTP: At 3,13-15.17-19; Sl 4(5); 1Jo 2,1-5a; Lc 24,35-48. www.diocesesa.org.br /DioceseDeSantoAndre

19. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
S. Oremos: (pausa) Concedei, ó Deus onipotente, 
que conservemos em nossa vida o sacramento 
pascal que recebemos. P.C.N.S. 
T. Amém.

A. A liturgia de hoje nos faz refletir 
sobre nossa fé. Ela não deve 
depender de sinais visíveis, mas 
nos levar a amar e a construir uma 
comunidade verdadeiramente 
unida. Não nos esqueçamos 
de viver a misericórdia que 
recebemos de Deus; formemos 
uma Igreja que seja o rosto 
misericordioso do Pai!

20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA 

21. CANTO
[Hino do Ano do Laicato]
Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. / 
Levai aos povos todos o amor, meu dom fecundo. 
/ Teu Reino, ó Jesus Cristo, queremos propagar, / 
seguindo teu exemplo, o mundo transformar!
1. Sendo membros do teu Corpo, que é a Igreja, / 

cristãos leigos e leigas, construímos nova história!
2. Instruídos por tua santa Palavra, / chamados e 

enviados para cumprir a missão!
3. Alimentados por teu Corpo e Sangue, / assumimos, 

com coragem, a nossa vocação!
4. “Chamados, antes de tudo, à santidade, / 

interpelados a viver a santidade no mundo!” 
5. “Sal da terra, luz do mundo, fermento na massa”, 

/ não deixamos de ser “ramos na Videira”! 
6. “Na família, no trabalho, na política, / em todos 

os âmbitos de atividade humana!”

PASTORAL LITÚRGICA   -   DIOCESE DE SANTO ANDRÉ

AVISO

Formação para 
Salmistas.

A arte de entoar 
o canto do Salmo 
responsorial na 

Sagrada Liturgia. 

Dia 28 de Abril de 2018 das 9h às 12h30 no 
auditório da Mitra Diocesana de Santo André.

Faça sua inscrição no site da diocese:
www.diocesesa.org.br/setor-musica-inscricoes

Até lá!


