
 
 

 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa do Domingo de Páscoa 

Ano A – Branco 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                         Folheto Litúrgico n° 18 - 01/04/2018 
   

Lembretes e sugestões:  
1) Preparar ambiente ale-
gre e festivo. 2) Por em 
destaque o Círio Pascal 
(até Pentecostes) e a 
água benta na Vigília. 3) 
Durante o tempo pascal, 
valorizar o rito da asper-
são ou da peregrinação 

junto à água benta (no lugar do ato penitencial) 
4) Após a saudação do presidente, acender o cí-
rio e incensa-lo. 

 

 

 

I RITOS INICIAIS 

 

COMENTÁRIO  
 

(Elaborado pela Equipe Litúrgica) 
 

CANTO DE ABERTURA   
(CD: Liturgia X, faixa 1 - Paulus) 
 

O Senhor ressurgiu!  Aleluia, aleluia!  /  É 
o Cordeiro Pascal!  Aleluia, aleluia! / Imo-
lado por nós!  Aleluia, aleluia!  /  É o 
Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia! 
 

1. O Cristo Senhor ressuscitou, / a nossa es-
perança 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 pra Terra Prometida 
caminhamos! 
 

1 – ACOLHIDA 
 

PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. 
AS:  Amém! 
 

PR:  O Senhor esteja convosco. 
AS:  Ele está no meio de nós! 
 

Quem acende o círio pode fazê-lo, dizendo: 
“BENDITO SEJAIS, DEUS DA VIDA, PELA 

RESSURREIÇÃO DE JESUS CRISTO E POR ESTA LUZ, 
SÍMBOLO DA PRESENÇA DO RESSUSCITADO E DO 

VOSSO IMENSO AMOR POR NÓS.” 

 
2- ATO PENITENCIAL  (com aspersão) 
 

PR:  No dia em que celebramos a vitória de 
Cristo sobre o pecado e a morte, também 
somos convidados a morrer para o pecado 
e ressurgir para uma vida nova. Reconhe-
çamo-nos necessitados da misericórdia do 
Pai (pausa).  
 

Se a água não for benta na Vigília, o presi-
dente invoca sobre ela a bênção: 
 

PR:  Senhor nosso Deus, velai sobre vosso 

povo e dignai-vos abençoar ✠ esta água 
que vai ser aspergida sobre nós. Fostes vós 
que a criastes para fecundar a terra, lavar 
nossos corpos e refazer nossas forças. Com 
ela nos renovais interiormente em vossa ali-
ança. Por esta água, venho sobre nós o 
vosso Espírito, para fazer-nos criaturas no-
vas, agora e sempre. Por Cristo, nosso Se-
nhor. 
AS:  Amém! 
 

(CD: Tríduo Pascal II, Faixa 11 - Paulus) 
 

Banhados em Cristo, / somos uma nova 
criatura. / As coisas antigas já se passa-
ram, / somos nascidos de novo. / Aleluia, 
aleluia, aleluia! (2x) 
 

(Repetir até terminar a aspersão) 
 

PR:  Que Deus todo-poderoso nos purifique 
de nossos pecados e, pela celebração desta 
eucaristia, nos torne dignos da mesa do seu 
servo.  
AS:  Amém! 
 

3- GLÓRIA   
 

(CD Partes Fixas - Ordinário da Missa, Faixas 10 
– Paulus ou consulte o Livro “Cantando a Beleza 
da Vida) 
 

Solo: Glória a Deus nas alturas!  
A) E paz na terra aos homens por ele ama-
dos. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai 
todo-poderoso: B) nós vos louvamos, nós 
vos bendizemos, nós vos adoramos, nós 
vos glorificamos, A) nós vos damos graças 
por vossa imensa glória. Senhor Jesus 
Cristo, Filho Unigênito de Deus, B) Senhor 
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, 
tende piedade de nós! A) Vós que tirais o 
pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, 
tende piedade de nós! B) Só vós sois o 
Santo, só vós, o Senhor, só vós o Altíssimo, 
Jesus Cristo salvador, A) com o Espírito 

Santo, na glória de Deus Pai. A-B) À 
Santíssima Trindade demos glória para 
sempre. Amém! 
 

4- ORAÇÃO DO DIA 
 

PR: Ó Deus, por vosso Filho unigênito, ven-
cedor da morte, abristes hoje para nós as 
portas da eternidade. Concedei que, cele-
brando a ressurreição do Senhor, renova-
dos pelo vosso Espírito, ressuscitemos na 
luz da vida nova. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo.   AS: Amém. 

 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 

COMENTÁRIO  (Facultativo) 
 

1ª LEITURA  (At 10,34a.37-43) 
 

Leitura dos Atos dos Apóstolos.  
– Naqueles dias, 34aPedro tomou a palavra 
e disse: 37“Vós sabeis o que aconteceu em 
toda a Judéia, a começar pela Galiléia, de-
pois do batismo pregado por João: 38como 
Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o 
Espírito Santo e com poder. Ele andou por 
toda parte, fazendo o bem e curando a to-
dos os que estavam dominados pelo demô-
nio; porque Deus estava com ele. 39E nós 
somos testemunhas de tudo o que Jesus fez 
na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o 
mataram, pregando-o numa cruz. 40Mas 
Deus o ressuscitou no terceiro dia, conce-
dendo-lhe manifestar-se 41não a todo o 
povo, mas às testemunhas que Deus havia 
escolhido: a nós, que comemos e bebemos 
com Jesus, depois que ressuscitou dos mor-
tos. 42E Jesus nos mandou pregar ao povo 
e testemunhar que Deus o constituiu Juiz 
dos vivos e dos mortos. 43Todos os profetas 
dão testemunho dele: 'Todo aquele que crê 
em Jesus recebe, em seu nome, o perdão 
dos pecados'.” 
–  Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  
 

SALMO  RESPONSORIAL  117(118) 
 

(CD Cantando os Salmos - Ano A  Vol I - Faixa 
32 - Paulus) 
 



‘ 

  

Este é o dia que o Senhor fez para nós: / 
alegremo-nos e nele exultemos! 
  

1. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom! 
/ “Eterna é a sua misericórdia!” / A casa de 
Israel agora o diga: / “Eterna é a sua miseri-
córdia!” 
 

2. 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! 
 

3. A pedra que os pedreiros rejeitaram, / tor-
nou-se agora a pedra angular. / Pelo Senhor 
é que foi feito tudo isso: / Que maravilhas 
ele fez a nossos olhos! 
 

2ª LEITURA  (Cl 3,1-4) 
 

Leitura da Carta de São Paulo aos Colos-
senses.   
– Irmãos, 1se ressuscitastes com Cristo, es-
forçai-vos por alcançar as coisas do alto, 
2onde está Cristo, sentado à direita de Deus; 
aspirai às coisas celestes e não às coisas 
terrestres. 3Pois vós morrestes, e a vossa 
vida está escondida, com Cristo, em Deus. 
4Quando Cristo, vossa vida, aparecer em 
seu triunfo, então vós aparecereis também 
com ele, revestidos de glória. 
–  Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 

 
SEQUÊNCIA 
 

(CD Liturgia X, faixa 4 - Paulus) 
 

1. Cantai, cristãos, afinal: “Salve, ó vítima 
pascal”  Ass. Cordeiro inocente, o Cristo 
abriu-nos do Pai o aprisco! 
 

2. Por toda ovelha imolado; do mundo lava 
o pecado.  Ass. Duelam forte e mais forte: 
é a vida que vence a morte. 
 

3. O Rei da vida, cativo, foi morto, mas 
reina vivo!  Ass. Responde, pois, ó Maria: 
no caminho o que havia? 
 

4. “Vi Cristo ressuscitado, o túmulo aban-
donado.  Ass. Os anjos da cor do sol, do-
brado no chão o lençol. 
 

5. O Cristo que leva aos céus, caminha à 
frente dos seus!”  Ass.  Ressuscitou, de 
verdade: ó Cristo Rei, piedade! 

 
EVANGELHO  (Jo 20,1-9) 
 

(CD: Liturgia XVI, Faixa 3 - Paulus)  
 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (2x) 
O nosso cordeiro pascal foi imolado, / cele-
bremos, pois, a festa na sinceridade e ver-
dade! 
 

PR:  O Senhor esteja convosco. 

AS:  Ele está no meio de nós! 

✠ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

1No primeiro dia da semana, Maria Mada-
lena foi ao túmulo de Jesus, bem de madru-
gada, quando ainda estava escuro, e viu 
que a pedra tinha sido retirada do túmulo. 
2Então ela saiu correndo e foi encontrar Si-
mão Pedro e o outro discípulo, aquele que 
Jesus amava, e lhes disse: “Tiraram o Se-
nhor do túmulo, e não sabemos onde o co-
locaram.” 3Saíram, então, Pedro e o outro 
discípulo e foram ao túmulo. 4Os dois cor-
riam juntos, mas o outro discípulo correu 
mais depressa que Pedro e chegou primeiro 
ao túmulo. 5Olhando para dentro, viu as fai-
xas de linho no chão, mas não entrou. 6Che-
gou também Simão Pedro, que vinha cor-
rendo atrás, e entrou no túmulo. Viu as fai-
xas de linho deitadas no chão 7e o pano que 
tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não 
posto com as faixas, mas enrolado num lu-
gar à parte. 8Então entrou também o outro 
discípulo, que tinha chegado primeiro ao tú-
mulo. Ele viu, e acreditou. 9De fato, eles 
ainda não tinham compreendido a Escritura, 
segundo a qual ele devia ressuscitar dos 
mortos. 
–  Palavra da Salvação 
AS:  Glória a vós, Senhor! 

 
5 – PROFISSÃO DE FÉ  

 
6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

PR: Cristo ressuscitou e vive para sempre 
entre nós. Sua ressurreição nos trouxe vida 
nova. Rezemos para que sua Páscoa re-
nove todas as coisas, dizendo: 
  

AS: Transformai-nos, Senhor, em novas 
criaturas! 
 

(A Comunidade pode elaborar as preces) 
 
 

PR: Senhor Jesus, nosso Deus e salvador 
da humanidade, fazei-nos viver a vida nova 
trazida pela vossa ressurreição. Vós que vi-
veis e reinais para sempre. 

AS:  Amém! 

 

 

 

III - Liturgia Eucarística 

 
COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 

7 – PREPARAÇÃO DAS  OFERENDAS 
 

(CD Tríduo Pascal II, faixa 13 – Paulus) 
 

1. Bendito sejas, ó Rei da glória! / Ressusci-
tado, 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 tra-
zemos as nossas ofertas. 
 

3. Maior motivo de oferenda, / pois o Senhor 
ressuscitou / Para que todos tivessem vida. 
 

4. Irmãos da terra, irmãos do céu, / juntos 
cantemos glória ao Senhor. / Aqui trazemos 
as nossas ofertas. 
 

PR: Orai, irmãos e irmãs... 
 

AS: Receba o Senhor por tuas mãos este 
sacrifício, para a glória do seu nome, 
para o nosso bem e de toda a santa 
Igreja! 
 

PR:  Transbordando de alegria pascal, 
nós vos oferecemos, ó Deus, o sacrifí-
cio pelo qual a vossa Igreja maravilho-
samente renasce e se alimenta. Por 
Cristo, nosso Senhor. 
AS: Amém! 
  

8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA I 
Prefácio: O mistério pascal (Missal, pp. 
421/469) 

 
9 - PAI-NOSSO  (como de costume) 
 

PR:  Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje... 
AS: Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre! 
 

PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vos-
sos Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos 
dou a minha paz. Não olheis os nossos pe-
cados, mas a fé que anima vossa Igreja; daí 
– lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós que sois Deus, como o Pai e o 
Espírito Santo. 
AS:   Amém! 
 

PR:  A paz do Senhor... 
AS:  O amor de Cristo nos uniu! 
 

(Se for oportuno, o presidente faz-se o convite:) 
 

PR. ou Diácono: Irmãos e Irmãs, saudai-
vos em Cristo Jesus. 
 

AS: Cordeiro de Deus que tirais o pecado 
do mundo... 
   

PR: Felizes os convidados para a ceia do 
Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo! 
 

AS: Senhor, eu não sou digno/a de que 
entreis em minha morada, mas dizei uma 
palavra e serei salvo/a!  

 



 

CANTO DE COMUNHÃO  
 

(CD: Liturgia X, Faixa 6 - Paulus)  
 

Celebremos nossa Páscoa / na pureza, 
na verdade: / aleluia, aleluia! 
 

1. Daí graças ao Senhor, pois Ele é bom, / 
eterna é a sua misericórdia! 
 

2. Repita o seu povo eleito: / “Eterna é a sua 
misericórdia!” 
 

3. O poder do Senhor fez maravilhas, / o po-
der do Senhor me exaltou. 
 

4. Não morrerei, hei de viver, / e cantarei as 
maravilhas do Senhor. 
 

5. A pedra que os construtores rejeitaram / 
tornou-se a pedra angular. 
 

6. Foi o Senhor que operou estes prodígios, / é 
maravilhoso para quem o contempla. 
 

 
10 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR: Guardai, ó Deus, a vossa Igreja sob 
vossa constante proteção para que, renova-
dos pelos sacramentos pascais, chegue-
mos à luz da ressurreição. Por Cristo, nosso 
Senhor. 
AS:  Amem! 

 

 

 

IV - Ritos Finais 

 
11 – AVISOS DA COMUNIDADE 
 

- A cargo das Equipes de Liturgia.  
 

Visite o site da Diocese de Barreiras: 
www.diocesedebarreiras.org.br 
 

12 – BÊNÇÃO SOLENE 
 

PR: Que Deus todo-poderoso vos abençoe 
nesta solenidade pascal e vos proteja contra 
todo pecado.                        
AS:  Amem! 
 

PR: Aquele que nos renova para a vida 
eterna, pela ressurreição de seu Filho vos 
enriqueça com o dom da imortalidade.  
AS:  Amem! 
 

PR: E vós, que transcorridos os dias da Pai-
xão do Senhor, celebrais com alegria a festa 
da Páscoa, possais chegar exultantes à 
festa das eternas alegrias.  
AS:  Amem! 
 

PR:  Abençoe-vos Duis todo-poderoso, Pai 

e Filho ✠ e Espírito Santo. 
AS:  Amem! 
 

PR. ou Diácono: Levai a todos a alegria do 
Senhor ressuscitado! Ide em paz, e o Se-
nhor vos acompanhe, aleluia, aleluia!  
AS:  Graças a Deus, aleluia, aleluia! 
 

CANTO DE DESPEDIDA  
 

(CD O Senhor ressurgiu! - Missa da Ressurrei-
ção, faixa 8) 
 

Este é o Dia do Senhor, / dia de festa e de 
alegria! /: Cristo Jesus ressuscitou, venceu 
a morte, nos libertou! (2x) /: Aleluia! Aleluia! 
Aleluia! (2x) 

 
13 - REFLEXÃO 
 

“Aspirai as coisas do alto” 
 

 A Páscoa é festa de todas as festas. São 
muitos elementos em jogo na liturgia e nós 
podemos no breve espaço que temos reco-
lher a riqueza do evangelho.  
 Os discípulos que acompanharam Jesus 
durante paixão, morte e sepultura, se en-
contram diante de fatos impensáveis. Veja-
mos como São João escreve. 
 Os evangelhos sinóticos insistem na 
proclamação da ressurreição de Jesus (Mc 
16,6;Mt 28,5-6 e Lc 24,5-6.34). Ontem, de 
noite, vimos que Maria Madalena, as outras 
Marias e as mulheres foram ao túmulo para 
ungir o cadáver e eis o anúncio que o cruci-
ficado estava vivo. Havia um jovem sentado 
à direita que disse: “Vocês estão procu-
rando o crucificado, ele não está aqui [...] 
Ele vos precede na Galileia”. 
 João, ao contrário, narra encontros pes-
soais do Ressuscitado, no primeiro dia da 
semana em duas cenas: de madrugada, no 
sepulcro (20,1-18), onde se constata o de-
saparecimento do cadáver; e ao anoitecer, 
numa casa particular, aparece a todos os 
discípulos, menos Tomé. Oito dias depois 
será a vez do incrédulo também professar a 
fé. 
 O primeiro episódio gira em torno do se-
pulcro vazio. A palavra sepulcro é repetida 
várias vezes para enfatizar a morte. Era es-
curo, chega Maria Madalena constata e vai 
anunciar aos apóstolos, Pedro e João, que 
o corpo não está e não sabe onde coloca-
ram. 
 “Nestes três discípulos nos representam 
se queremos celebrar seriamente a ressur-
reição e chegar à convicção de que Jesus 
vive realmente: na incredulidade e na sur-
presa diante do ocorrido, no comportamento 
diferenciado diante do sepulcro vazio e des-
conserto em relação ao desaparecimento 
do corpo de Jesus. Permanece certa a 
nossa incapacidade de acreditar, ainda hoje 

que Jesus ressuscitou e está vivo” (De Bar-
tolome). 
 Maria Madalena “vê”; Pedro, que chega 
depois de João, também “vê” e é dito do 
“discípulo que Jesus amava” que “viu e 
acreditou”. 
 “Maria Madalena era tão convencida de 
encontra-lo morto no sepulcro que pensou 
que o corpo tivesse mudado de lugar 
quando não o encontrou como antes [...] 
São muitos como Maria que sentem tanto a 
morte de Cristo que não se dão conta de sua 
ressurreição” (Juan De Bartolome). 
 “Simão Pedro no evangelho é a raciona-
lidade, o homem que quer compreender 
com a cabeça, duvida, faz grandes declara-
ções e propósitos, mas trai e abandona” 
(Marco Pedron). 
 É “ver” que implica sintonia, uma dispo-
nibilidade para entrar no acontecimento e 
fazer parte dele. O texto diz que quem “viu 
e acreditou” foi o discípulo que Jesus 
amava. Foi o amor que permitiu que João 
vendo aqueles sinais acreditasse. 
 “Quem se sente amado, descobre a pre-
sença do seu amigo onde os outros vêm so-
mente o vazio [...] quem se sente amado 
descobre sinais de sua presença onde to-
dos constatam a sua morte e o seu desapa-
recimento” (De Bartolome). 
 A novidade da páscoa não diz somente 
respeito a Jesus, mas, sobretudo a nós e as 
nossas relações com ele. Se realmente, ele 
está vivo, está na glória, quer dizer que a 
nossa comunhão com ele continua, talvez 
maior do que quando estava na Palestina, 
limitado às condições de espaço e de tempo 
(Cipriani)  
 Nós temos a possibilidade de “conviver” 
com ele, de viver a totalidade de suas expe-
riências e de suas condições de vida.  
 “Viver das coisas do alto e não da terra”. 
Entendemos porque, depois da ressureição 
os apóstolos fizeram milagres e começaram 
a viver em grande harmonia entre si, solida-
riedade, paz e etc. 
 Inicia-se para nós uma vida nova. São 
convidados a seguir a Cristo agora no céu, 
companheiros dele aqui na terra. 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

_____________________________________ 
 

14 – LEITURAS DA SEMANA 
 

2ªf: At 2,14-32; Sl 15; Mt 28,8-15; 3ªf: At 2,36-
41; Sl 32; Jo 20,11-18; 4ªf: At 3,1-10; Sl 104, 1-
11; Lc 24,13-35; 5ªf: At 3,11-26; Sl 8; Lc 24,35-
48; 6ªf: At 4,1-12; Sl 117; Jo 21,1-14; Sáb.: At 
4,13-21; Sl 117; Mc 16,9-15. 

http://www.diocesedebarreiras.org.br/

