Nós Igreja – Folheto Litúrgico
Missa do Domingo de Páscoa
Ano A – Branco
Diocese de Barreiras – Bahia
Lembretes e sugestões:
1) Preparar ambiente alegre 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 aspersão ou
da peregrinação junto à
água benta (no lugar do ato penitencial) 4)
Após a saudação do presidente, acender o círio
e incensa-lo.

I - RITOS INICIAIS
COMENTÁRIO
(Elaborado pela Equipe Litúrgica)

CANTO DE ABERTURA
(Sugestão: CD: Liturgia XVI, faixa 1 - Paulus)
Na verdade, o Cristo ressuscitou, aleluia! / A
ele o poder e a glória pelos séculos eternos!
1- Senhor, vós me sondais e conheceis /
Sabeis quando me sento ou me levanto.
2- Percebeis quando me deito e quando eu
ando / Os meus caminhos vos são todos conhecidos.
3- Por detrás e pela frente me envolveis /
Pusestes sobre mim a vossa mão.
4- Esta verdade é por demais maravilhosa /
É tão sublime que não posso compreendê-la.

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-
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çamo-nos necessitados da misericórdia do
Pai (pausa).
Se a água não for benta na Vigília, o presidente 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 aliança. Por esta água, venho
sobre nós o vosso Espírito, para fazer-nos
criaturas novas, agora e sempre. Por Cristo, nosso Senhor.
AS: Amém!
(CD: Tríduo Pascal II, Faixa 11 - Paulus)
Banhados em Cristo, / somos uma nova criatura. / As coisas antigas já se passaram, /
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
amados. 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. AB) À Santíssima Trindade demos glória
para sempre. Amém!

4- ORAÇÃO DO DIA
PR: Ó Deus, por vosso Filho unigênito,
vencedor da morte, abristes hoje para nós
as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados 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, depois 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
todos os que estavam dominados pelo demônio; 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, concedendo-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 mortos. 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 misericórdia!”

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, /
tornou-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 Colossenses.
– Irmãos, 1se ressuscitastes com Cristo,
esforçai-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

drugada, quando ainda estava escuro, e
viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. 2Então ela saiu correndo e foi encontrar
Simão Pedro e o outro discípulo, aquele
que Jesus amava, e lhes disse: “Tiraram o
Senhor do túmulo, e não sabemos onde o
colocaram.” 3Saíram, então, Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. 4Os dois
corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou
primeiro ao túmulo. 5Olhando para dentro,
viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. 6Chegou também Simão Pedro, que
vinha correndo atrás, e entrou no túmulo.
Viu as faixas de linho deitadas no chão 7e o
pano que tinha estado sobre a cabeça de
Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. 8Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado
primeiro ao túmulo. 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!

(CD Liturgia X, faixa 4 - Paulus)

5 – PROFISSÃO DE FÉ

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

(Símbolo niceno-constantinopolitano)

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 abandonado. Ass. Os anjos da cor do sol, dobrado 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, / celebremos, pois, a festa na sinceridade e
verdade!
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 Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de ma-

‘

(dois coros)

PR: Creio em um só Deus, Pai todopoderoso:
1) criador do céu e da terra, de todas as
coisas visíveis e invisíveis. 2) Creio em um
só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito
de Deus, nascido do Pai antes de todos os
séculos: 1) Deus de Deus, Luz da Luz,
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; 2)
gerado, não criado, consubstancial ao Pai;
por ele todas as coisas foram feitas. 1) E
por nós, homens, e para nossa salvação,
desceu dos céus: 2) e se encarnou pelo
Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e
se fez homem. 1) Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi
sepultado. 2) Ressuscitou ao terceiro dia,
conforme as Escrituras, 1) e subiu aos
céus, onde está sentado à direita do Pai.
2) E de novo há de vir, em sua glória, para
julgar os vivos e os mortos; e o seu reino
não terá fim. 1) Creio no Espírito Santo,
Senhor que dá a vida e procede do Pai e
do Filho; 2) e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: Ele que falou pelos profetas. 1) Creio na Igreja, uma, santa, católica
e apostólica. 2) Professo um só batismo
para a remissão dos pecados. 1) E espero
a ressurreição dos mortos 2) e a vida do
mundo que há de vir.
AS: Amém!

6 - PRECES DA ASSEMBLEIA
PR: Cristo ressuscitou e vive para sempre
entre nós. Sua ressurreição nos trouxe vida
nova. Rezemos para que sua Páscoa renove 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
viveis e reinais para sempre.
AS: Amém!

III - LITURGIA EUCARÍSTICA
COMENTÁRIO - (Facultativo)
7 – PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS
(CD: Liturgia XVI, Faixa 4 - Paulus)
A terra apavorada emudeceu / quando Deus
se levantou para julgar / E libertar os oprimidos desta terra.

1- Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. / A
vós louvor, honra e glória eternamente / Sede
bendito, nome santo e glorioso. / A vós louvor,
honra e glória eternamente.

2- No templo santo onde refulge a vossa glória. /
A vós louvor, honra e glória eternamente / E em
vosso trono de poder vitorioso. / A vós louvor,
honra e glória eternamente.
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!
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
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;
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!

PR. ou Diácono: Irmãos e Irmãs, saudaivos em Cristo Jesus.

PR: Abençoe-vos Duis todo-poderoso, Pai
e Filho ✠ e Espírito Santo.
AS: Amem!

AS: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo...
PR: Felizes os convidados...

PR: Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado! Ide em paz, e o Senhor vos
acompanhe, aleluia, aleluia!
AS: Graças a Deus, aleluia, aleluia!

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

AS: Senhor, eu não sou digno/a...

CANTO DE DESPEDIDA

(à escolha)

CANTO DE COMUNHÃO
(CD: Liturgia XVI, Faixa 5 - Paulus)
Cristo ressuscitou e nós com Ele,
aleluia, aleluia!

13 - REFLEXÃO
Cristo está vivo!

A Páscoa é festa de todas as festas.
São
muitos elementos em jogo na liturgia e
1- Bendito seja o Pai de Jesus / Que nos conós podemos no breve espaço que temos
briu de bênçãos celestes.
recolher a riqueza do evangelho.
2- Nós vos louvamos e bendizemos / Porque
Os discípulos que acompanharam Jea luz de Jesus dissipou nossas trevas.
sus durante paixão, morte e sepultura, se
3- Nós vos louvamos e bendizemos / Porque encontram diante de fatos impensáveis.
em nós derramastes o Espírito Santo.
Vejamos como São João escreve.
O evangelho de São Mateus que escu4- Nós vos louvamos e bendizemos / Nesta
tamos ontem na Vigília Pascal foi uma procelebração da vitória de Cristo.
clamação da ressurreição de Jesus (Mt
5- Nós vos louvamos e bendizemos / Por tudo 28,5-6). João narra encontros pessoais do
que em nós por Jesus operastes.
Ressuscitado, no primeiro dia da semana
em duas cenas: de madrugada, no sepul10 - DEPOIS DA COMUNHÃO
cro (20,1-18), onde se constata o desaparecimento do cadáver; e ao anoitecer, nuPR: Guardai, ó Deus, a vossa Igreja sob
ma casa particular (cenáculo?), quando se
vossa constante proteção para que, renoimpõe a pessoa de Jesus vitorioso.
vados pelos sacramentos pascais, cheO evangelho de hoje se detém na priguemos à luz da ressurreição. Por Cristo,
meira
cena. Estava escuro, Maria Madalenosso Senhor.
na,
uma
das mulheres que assistiram à
AS: Amem!
morte de Jesus, vai ao túmulo, encontra-o
vazio e, diante da novidade, vai ter com
11 – AVISOS DA COMUNIDADE
Pedro e João: “Tiraram o Senhor do túmulo
- A cargo das Equipes de Liturgia.
e não sabemos onde o colocaram”. Maria
presenciou a morte de Jesus, estava tão
Visite o site da Diocese de Barreiras:
segura de encontrá-lo na sepultura que
www.diocesedebarreiras.org.br
pensou alguém teria retirado o corpo de
Jesus e ela não sabe onde foi colocado.
12 – BÊNÇÃO SOLENE
Jesus está ainda nas mãos dos seus inimiPR: Que Deus todo-poderoso vos abençoe
gos. Era tão certa da morte que não imaginesta solenidade pascal e vos proteja connava que ele já estivesse vivo.
tra todo pecado.
Deus se antecipou a todos os madruAS: Amem!
gadores, restituindo a vida nova ao servo
fiel, Jesus Nazaré. Deus se levanta mais
PR: Aquele que nos renova para a vida
cedo do que todos os homens e mulheres
eterna, pela ressurreição de seu Filho vos
deste mundo. “Meu Pai sempre trabalha”
enriqueça com o dom da imortalidade.
(Jo).
AS: Amem!
Os dois correm apressadamente para o
PR: E vós, que transcorridos os dias da
túmulo e constatam a veracidade da inforPaixão do Senhor, celebrais com alegria a
mação. João corre mais do Pedro, chega
festa da Páscoa, possais chegar exultantes
primeiro, vê os panos de linho no chão,
à festa das eternas alegrias.
mas não entra. Pedro entra vê os faixas de
AS: Amem!
linho e o pano que envolvia a cabeça. Jo-

ão, o discípulo que Jesus amava, entra depois, vê a mesma coisa que Pedro e “acredita”.
Esse detalhe é importante. O discípulo
que mais rapidamente acredita é aquele
que mantém com Jesus uma relação de
amizade. O amigo conhece melhor as coisas que dizem respeito ao outro amigo. “O
mais amado é o melhor crente” (De Bartolome).
Pedro e Madalena não chegam logo à
verdade da fé na ressurreição. São testemunhas do desaparecimento do cadáver.
“O nosso coração sabe que as coisas
podem ser diferentes, porém, quase sem
nos dar conta, podemos nos acostumar
com o sepulcro e conviver com a frustração
[...] Não somente morre o Mestre, com Ele
morrem também as nossas esperanças [...]
Com a Ressurreição, Cristo não somente
jogou para o ar a pedra do sepulcro, mas
quer lançar para longe todas as barreiras
que nos fecham nos nossos pessimismos,
nos nossos mundos conceituais calculados, distanciados da vida, das nossas obsessões de segurança e desmedidas ambições capazes de brincar com a dignidade
dos outros” (Papa Francisco, Vigília Pascal
2017).
“Aspirai as coisas do alto, onde está
Cristo [...] e não as coisas terrenas” (Col
3,1-4). Diante da ressurreição, os cristãos
são convidados a desfrutar dos dons de
Cristo celeste como os discípulos receberam durante a vida terrena. Ele se doa a
nós no mistério da ressurreição. É um convite a continuar convivendo com Cristo, seguindo o seu evangelho e recebendo a força do Espírito Santo.
Com vitória de Jesus sobre a morte,
devemos ousar declarar vencida toda forma de morte e aberto todo sepulcro. A ressurreição à Igreja uma nova missão: anunciar a vida de Jesus até que ele venha para
restaurar todas as coisas.
Dom Josafá Menezes da Silva
Bispo Diocesano de Barreiras
_____________________________________

14 – LEITURAS DA SEMANA
2ªf.: At 2,14.22-32; Sl 15; Mt 28,8-15; 3ªf.: At
2,36-41; Sl 32; Jo 20,11-18; 4ªf.: At 3,1-10; Sl
104; 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; dia 2º
Dom. de Páscoa, Dia da Divina Misericórdia: At
2,42-47; Sl 117; 1Pd 1,3-9; Jo 20,19-31.

