O Dia do Senhor
Diocese da Campanha - MG

8 de Abril de 2018 - Ano B (São Marcos) - Solenidade - Cor: Branco

2º Domingo da Páscoa - Divina Misericórdia
Reunidos pela fé estamos aqui oito dias depois da
Ressurreição do Senhor Jesus. Queremos fazer,
como os cristãos de outrora, a experiência do Cristo
Ressuscitado em nossa vida. Celebremos neste
segundo domingo da Páscoa a Divina Misericórdia
e reconheçamos que Deus é bom e sua misericórdia
é eterna e sem limites. Iniciemos, com alegria,
nossa celebração.

Ritos Iniciais
P

E

(De pé)

Letra e Música: Pe. Ney Brasil Pereira

R/. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia! /
É o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia! /
Imolado por nós, aleluia, aleluia! /
É o Cristo, o 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 prome da
caminhamos!

A

Pres.: Em nome do Pai e do Filho X
e do Espírito Santo.
Ass.: Amém.
Pres.: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o
amor do Pai e a comunhão do Espírito
Santo estejam convosco.
Ass.: Bendito seja Deus
que nos reuniu no amor de Cristo!

A

P

Pres.: 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. Reconheçamonos necessitados da misericórdia do Pai.
(silêncio)
Letra: Missal Romano - Melodia: Mons. Marco Frisina (adapt.)
CD Pane di Vita Nuova

Solo: Senhor, tu que és o Sumo sacerdote/ da
nova e eterna aliança,/ tende piedade de
nós,/ tende piedade de nós!
Ass.: Kyrie, Kyrie, / Kyrie, eleison! (bis)
Solo: Ó Cristo, que nos fazes par cipar/ da
mesa do seu Corpo e do seu Sangue,/
tende piedade de nós!
Ass.: Christe, Christe / Christe, eleison! (bis)
Solo: Senhor, que acolhestes este povo/ que
pede conﬁante o teu perdão,/ tende
piedade de nós!
Ass.: Kyrie, Kyrie / Kyrie, eleison! (bis)
Pres.: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.
Ass.: Amém.

H

L

M.: Frei Joel Postma

Pres. (ou solo): Glória a Deus nas alturas!
Ass.: Glória a Deus nas alturas!
Solo: E paz na terra
aos homens por ele amados.
A) Nós vos louvamos,
B) Nós vos bendizemos,
A) Nós vos adoramos,
B) Nós vos gloriﬁcamos,
Ass.: Nós vos damos graças
por vossa imensa glória.
Solo: Glória a Deus nas alturas!
Ass.: Glória a Deus nas alturas!
A) Senhor Deus rei dos céus,
Deus Pai todo Poderoso.
B) Senhor Filho, único, Jesus Cristo.
Ass.: Senhor Deus, Cordeiro de Deus,
Filho de Deus Pai.
Solo: Glória a Deus nas alturas!
Ass.: Glória a Deus nas alturas!
Solo: Vós que rais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
A) Vós que rais o pecado do mundo,
acolhei a nossa súplica.
B) Vós que estais sentado à direita do Pai,
tende piedade de nós.
Ass.: Tende piedade de nós.
Solo: Porque só vós sois o Santo!
A) Só vós sois o Senhor!
B) Só vós sois o al ssimo, Jesus Cristo!
Ass.: Com o Espírito Santo,
na glória de Deus Pai. Amém!
Solo: Glória a Deus nas alturas!
Ass.: Glória a Deus nas alturas!

O

D

Pres.: Oremos: 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 ba smo que nos lavou, o espírito que
nos deu nova vida, e o sangue que nos redimiu.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Ass.: Amém.

Liturgia da Palavra
1ª L

(Sentados)
(At 4,32-35)

Leitura dos Atos dos Apóstolos
A mul dão 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. 33Com
grandes sinais de poder, os apóstolos davam
testemunho da ressurreição do Senhor
Jesus. E os ﬁéis eram es mados por todos.
34
Entre eles ninguém passava necessidade,
pois aqueles que possuíam terras ou casas,
35
vendiam-nas, levavam o dinheiro, e o
colocavam aos pés dos apóstolos. Depois,
era distribuído conforme a necessidade de
cada um. – Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.
32

S

R

(Sl 117[118])

R/. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom;
eterna é a sua misericórdia!
– 2A casa de Israel agora o diga: *
“Eterna é a sua misericórdia!”
3
A casa de Aarão agora o diga: *
“Eterna
é a sua misericórdia!”
4
Os que temem o Senhor agora o digam: *
“Eterna é a sua misericórdia!” (R/.)
=b16aA mão direita do Senhor fez maravilhas, †
a mão direita do Senhor me levantou, *
a17 mão direita do Senhor fez maravilhas!
Não morrerei, mas ao contrário, viverei *
para
cantar as grandes obras do Senhor!
18
O Senhor severamente me provou, *
mas não me abandonou às mãos da morte. (R/.)
– 22A 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!
24
Este é o dia que o Senhor fez para nós, *
alegremo-nos e nele exultemos! (R/.)

2ª L

(João 5,1-6)

Leitura da Primeira
Carta de São João.
1
Caríssimos: Todo o que crê que Jesus é o
Cristo, nasceu de Deus, e quem ama aquele
que gerou alguém, amará
também aquele
2
que dele nasceu. Podemos saber que
amamos os ﬁlhos de Deus, quando amamos
a Deus e guardamos os seus mandamentos.
3
Pois isto é amar a Deus: observar os seus
mandamentos.4 E os seus mandamentos não
são pesados, pois todo o que nasceu de
Deus vence o mundo. E esta é a5vitória que
venceu o mundo: a nossa fé. Quem é o
vencedor do mundo, senão aquele
que crê
que Jesus é o Filho de Deus? 6Este é o que
veio pela água e pelo sangue: Jesus Cristo.
(Não veio somente com a água, mas com a
água e o sangue.) E o Espírito é que dá
testemunho, porque o Espírito é a verdade.
– Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.

A

E

E

(João 20, 19-31)

(D

)

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V/. Acreditaste Tomé, porque me viste.
Felizes os que creram sem ter visto!
(Jo 20,29)

V/. O Senhor esteja convosco!
R/. Ele está no meio de nós!
X Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo João.
R/. Glória a vós, Senhor!
19
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”.
20
Depois dessas palavras, mostrou-lhes as
mãos e o lado. Então os discípulos
se
alegraram por verem o Senhor. 21Novamente,
Jesus disse: “A paz esteja convosco. Como22o
Pai me enviou, também eu vos envio”. E
depois de ter dito isto, soprou sobre eles e
disse: “Recebei o Espírito Santo. 23A quem
perdoardes os pecados, eles lhes serão
perdoados; a quem os não
perdoardes, eles
24
lhes serão re dos”. Tomé, chamado

Dídimo, que era um dos doze, 25não 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”.
26
Oito dias depois, encontravam-se os
discípulos novamente reunidos em casa, e
Tomé estava com eles. Estando fechadas as
portas, Jesus entrou, pôs-se no27meio 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”.
28
Tomé 29respondeu: “Meu Senhor e meu
Deus!” Jesus lhe disse: “Acreditaste porque
me viste? Bem aventurados
os que creram
sem terem visto!” 30Jesus realizou muitos
outros sinais diante dos discípulos,
que não
31
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.
Ass.: Glória a vós, Senhor!
(Sentados)

H
P

Após a reﬂexão, momento de silêncio e meditação pessoal.
(De pé)

F

Pres.: Creio em Deus Pai todo-poderoso...
Ass.: 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 todopoderoso, / 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.

O

A

Pres.: Ao Pai misericordioso, por Jesus
ressuscitado, que conosco caminha e
par lha o pão, peçamos que ilumine nossa
vida, fazendo nossos pedidos dizendo
(cantando):
R/. Atendei a nossa prece, Senhor.
1. Tornai, Senhor, vossa Igreja sempre mais
acolhedora e misericordiosa à semelhança
do Cristo ressuscitado, nós vos pedimos.
(R/.)
2. Iluminai, Senhor, nossas autoridades para
que conduzam na paz e na jus ça os
rumos do nosso país, estado e cidade, nós
vos pedimos. (R/.)
3. Dai, Senhor, a paz e a alegria a todos
aqueles que vos buscam com fé e
esperança, e conservai na fé do ba smo a
vossa família, para que possa alcançar a
vida eterna, nós vos pedimos. (R/.)
4. Concedei, Senhor, que nossa paróquia e
suas comunidades sejam cada vez mais
fraternas e solidárias, principalmente
com os mais necessitados, nós vos
pedimos. (R/.)
(Pode haver outras preces da comunidade)
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Pres.: Ó Deus, sabeis que a vida dos homens
e das mulheres de hoje está sujeita a toda
espécie de diﬁculdades; ouvi os desejos
daqueles que vos suplicam e realizai os
pedidos dos que creem em vós. Por Cristo,
nosso Senhor. Ass.: Amém.

Liturgia Eucarística
A

(Sentados)

O

Letra e Música: Pe. José Cândido

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

C

(De pé)

O

Pres.: Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso
sacri cio seja aceito por Deus Pai todopoderoso.
Ass.: Receba o Senhor por tuas mãos este
sacri cio, para glória do seu nome, para
nosso bem e de toda a santa Igreja.

O

O

Pres.: Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso
povo (e dos que renasceram nesta Páscoa),
para que, renovados pela proﬁssão de fé e
p e l o b a s m o, co n s i ga m o s a ete r n a
felicidade. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém.

O

E

I

(Prefácio da Páscoa I - O mistério pascal)

V/ . O Senhor esteja convosco.
R/ . Ele está no meio de nós.
V/ . Corações ao alto.
R /. O nosso coração está em Deus.
V/ . Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
R/. É nosso dever e nossa salvação.
Pres.: Na verdade, é justo e necessário, é
nosso dever e salvação dar-vos graças,
sempre e em todo o lugar, mas sobretudo
neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi
imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro, que ra
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:
Ass.: Santo, Santo, Santo...
Pres.: Pai de misericórdia, a quem sobem
nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que
abençoeis X estas oferendas apresentadas
ao Vosso altar.
Ass.: Abençoai nossa oferenda, ó Senhor!
Pres.: Nós as oferecemos pela vossa Igreja
santa e católica: concedei-lhe paz e proteção,
unindo-a num só corpo e governando-a por
toda a terra. Nós as oferecemos também

pelo vosso servo o Papa Francisco, por nosso
Bispo Pedro e por todos os que guardam a fé
que receberam dos apóstolos.
Ass.: Conservai a vossa Igreja sempre unida!
Pres.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos ﬁlhos e
ﬁlhas N. N. (pausa) e de todos os que
circundam este altar, dos quais conheceis a
ﬁdelidade e a dedicação em vos servir. Eles
vos oferecem conosco este sacri cio de
louvor por si e por todos os seus, e elevam a
vós as suas preces para alcançar o perdão de
suas faltas, a segurança em suas vidas e a
salvação que esperam.
Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, de vossos ﬁlhos!
Pres.: Em comunhão com toda a Igreja,
celebramos o dia santo da ressurreição de
nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos
também a Virgem Maria e seu esposo São
José, os santos Apóstolos e Már res: Pedro e
Paulo, André (Tiago e João, Tomé, Tiago e
Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu,
Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e
Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e
Paulo, Cosme e Damião), e todos os vossos
Santos. Por seus méritos e preces concedeinos sem cessar a vossa proteção. (Por Cristo,
Senhor nosso. Amém).
Ass.: Em comunhão com toda a Igreja
aqui estamos!
Pres.: Recebei, ó Pai, com bondade, a
oferenda dos vossos servos e de toda a vossa
família. Nós a oferecemos também por
aqueles que ﬁzestes renascer pela água e
pelo Espírito Santo, dando lhes o perdão de
todos os pecados. Dai-nos sempre a vossa
paz, livrai-nos da condenação eterna e
acolhei-nos entre os vossos eleitos. (Por
Cristo, Senhor nosso. Amém).
Pres.: Dignai-vos, ó Pai, aceitar e san ﬁcar
estas oferendas, a ﬁm de que se tornem para
nós o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso
Filho e Senhor nosso.
Ass.: San ﬁcai nossa oferenda, ó Senhor!
Pres.: Na noite em que ia ser entregue, Ele
tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a
vós, ó Pai, deu graças e o par u e deu a seus
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Pres.: 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.
Pres.: Eis o mistério da fé!
Ass.: Salvador do mundo, salvai-nos,
vós que nos libertastes
pela cruz e ressurreição.
Pres.: Celebrando, pois, a memória da paixão
do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os
mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós,
vossos servos, e também vosso povo santo,
vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que
nos destes, o sacri cio perfeito e santo, pão
da vida eterna e cálice da salvação.
Ass.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pres.: Recebei, ó Pai, esta oferenda, como
recebestes a oferta de Abel, o sacri cio de
Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos
suplicamos que ela seja levada à vossa presença,

para que, ao par ciparmos deste altar,
recebendo o Corpo e o Sangue de vosso Filho,
sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do
céu. (Por Cristo, Senhor nosso. Amém).
Ass.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pres.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos ﬁlhos e
ﬁlhas N. N. (pausa) que par ram desta vida,
marcados com o sinal da fé. A eles, e a todos
os que adormeceram no Cristo, concedei a
felicidade, a luz e a paz. (Por Cristo, Senhor
nosso. Amém).
Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos ﬁlhos!
Pres.: E a todos nós, pecadores, que
conﬁamos na vossa imensa misericórdia,
concedei, não por nossos méritos, mas por
vossa bondade, o convívio dos Apóstolos e
Már res: João Ba sta e Estêvão, Ma as e
Barnabé, (Inácio, Alexandre, Marcelino e
Pedro; Felicidade e Perpétua, Águeda e
Luzia, Inês, Cecília, Anastácia) e todos os
vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso.
Ass.: Concedei-nos o convívio dos eleitos!
Pres.: Por ele não cessais de criar e san ﬁcar
estes bens e distribuí-los entre nós.
Pres.: 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. Ass.: Amém.

Ritos da Comunhão
P

N

Pres.: O Senhor nos comunicou o seu
Espírito. Com a conﬁança e a liberdade de
ﬁlhos, digamos juntos: Ass.: Pai nosso...
Pres.: 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.
Ass.: Vosso é o reino, o poder
e a glória para sempre!
Pres.: 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 a vossa Igreja;
dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a
unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o
Espírito Santo. Ass.: Amém!

S

P

C

D

Pres.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Ass.:
O amor de Cristo nos uniu!
(Se for oportuno, o pres. convida para o abraço da paz.)
Ass.: Cordeiro de Deus que rais o pecado...
Pres.: Felizes os convidados para a Ceia do
Senhor! Eis o Cordeiro de Deus que ra o
pecado do mundo!
Ass. Senhor, eu não sou digno (a) de que
entreis em minha morada, mas dizei uma
palavra e serei salvo! (a)
(Sentados)

C

C

Letra e Melodia: H. Toigo e M.: Ivaldo Roque

R/. Cristo, nossa Páscoa foi imolado, aleluia!
/ Glória ao Cristo Rei, Ressuscitado,
aleluia!

1. Páscoa sagrada! Ó festa de luz!
Precisas despertar: Cristo vai te iluminar!
2. Páscoa sagrada! Ó festa universal!
No mundo renovado é Jesus gloriﬁcado!
3. Páscoa sagrada! Vitória sem igual!
A cruz foi exaltada, foi a morte derrotada!
4. Páscoa sagrada! Ó noite ba smal!
De tuas águas puras nascem novas criaturas!
5. Páscoa sagrada! Banquete do Senhor!
Feliz a quem é dado ser às núpcias convidado!
6. Páscoa sagrada! Cantemos ao Senhor!
Vivamos a alegria conquistada em meio a dor!
Após a comunhão, momento de silêncio para oração pessoal.
(De pé)

O

C

Pres.: Oremos: Concedei, ó Deus onipotente,
q u e co n s e r ve m o s e m n o s s a v i d a o
sacramento pascal que recebemos. Por
Cristo, nosso Senhor. Ass.: Amém.

Ritos Finais
B

S

Pres. O Senhor esteja convosco!
Ass.: Ele está no meio de nós.
Pres. 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.
Ass.: Amém.
Pres. Aquele que, por sua morte, vos deu a
eterna liberdade, vos conceda, por sua
graça, a herança eterna.
Ass.: Amém.
Pres.: E, vivendo agora retamente, possais
no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé,
já ressuscitastes no ba smo.
Ass.: Amém.
Pres. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, X
Pai e Filho e Espírito Santo.
Ass.: Amém.
Pres. Levai a todos a alegria do Senhor
ressuscitado! Ide em paz e que o Senhor
vos acompanhe, aleluia, aleluia!
Ass.: Graças a Deus! Aleluia, aleluia.
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(Antes de se despedirem, com o pres. da celebração,
todos se voltam para a imagem de N. Sra. e cantam:)

V/. Regina coeli, laetare, Alleluia:
R/. Quia quem meruis portare, Alleluia:
V/. Resurrexit, sicut dixit, Alleluia:
R/. Ora pro nobis Deum, Alleluia.
(Em algumas formas, acrescenta-se:)

V/. Gaude et laetare, Virgo Maria! Alleluia!
R/. Quia surrexit Dominus vere! Alleluia!
(Ou em português:)
Versão e M.: Reginaldo Veloso

1. Ó do Céu Rainha, alegrai-vos! Aleluia!
Pois o vosso Filho venceu! Aleluia!
R/. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
2. Quem, ó Mãe, trouxestes no seio! Aleluia!
Renasceu do ventre da terra! Aleluia!
3. Como havia dito o Cristo! Aleluia!
Ressurgiu deveras, ó Mãe! Aleluia!
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