
 
 

 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa do 5º Domingo de Páscoa 

Ano A – Branco 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                         Folheto Litúrgico n° 22 - 29/04/2018 
   

Espaço simbólico: su-
gere-se compor um es-
paço com ramos de vi-
deira e alguns cachos de 
uvas. Como não é 
tempo de uva e se for di-
fícil encontrar uma vi-
deira, a alternativa didá-
tica é compor o arranjo 

com outro ramo com algum fruto da época, pois 
o artificial não se ajusta no ambiente litúrgico. 
Do Círio Pascal desce um ramo com folhas. 
Significado: Jesus (Círio Pascal) é o tronco da 
videira e nós, os ramos descem até o chão onde 
se pode acrescentar algumas frutas trazidas no 
ofertório. 

  

 

 

I Ritos Iniciais 

 

COMENTÁRIO  
 

(Elaborado pela Equipe Litúrgica) 
 

CANTO DE ABERTURA   
 

(Sugestão: CD: Liturgia XVI, faixa 7 - Paulus) 
 

 

Cristo está vivo, ressuscitou! / Da morte 
vencida, vida nova brotou! 
 

1. A tristeza que foi companheira da gente / 
deu lugar à alegria: “O Senhor está vivo!” / 
Sua lei, sua paz, vêm nos deixar contentes; 
/ Glória demos ao Pai, que liberta os cativos. 
 

2. “Ide e anunciai”, esta é a nossa missão, / 
preparar mundo novo pra que haja mais 
vida. / Solidários na cruz e na ressurreição / 
à vitória final, nosso Deus nos convida. 
 

3. Alegria, aleluia!  Alegria, aleluia! / Alegria, 
aleluia! O Senhor ressurgiu! / Alegria, ale-
luia!  Alegria, aleluia! / Alegria, aleluia! O Se-
nhor está vivo! 
 

1 – ACOLHIDA 
 

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

PR:  A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco. 
AS:  Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo! 
 

Quem acende o círio pode fazê-lo, dizendo: 

“BENDITO SEJAIS, DEUS DA VIDA, PELA RESSUR-
REIÇÃO DE JESUS CRISTO E POR ESTA LUZ, SÍMBOLO 

DA PRESENÇA DO RESSUSCITADO E DO VOSSO 

IMENSO AMOR POR NÓS.”  
 

2- ATO PENITENCIAL   
 

PR:  Em Jesus Cristo, o justo, que intercede 
por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos 
o nosso espírito ao arrependimento para 
sermos menos indignos de aproximar-nos 
da mesa do Senhor (pausa).  
 

PR: Senhor, que sois o eterno sacerdote / 
da nova Aliança, / tende piedade de nós! 
AS: Senhor, tende piedade de nós!  
(ou: Kyrie eleison) 
PR: Ó Cristo, que nos edificais como pedras 
vivas, / no templo santo de Deus, / tende pi-
edade de nós! 
AS: Cristo, tende piedade de nós!  
(ou: Chiste eleison) 
PR: Senhor, que nos tornais concidadãos 
dos santos / no reino dos céus, / tende pie-
dade de nós! 
AS: Senhor, tende piedade de nós!  
(ou: Kyrie eleison) 
 

PR:  Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. 
AS:  Amém! 
 

3- GLÓRIA          (CD Tríduo Pascal II, faixa 6) 
 

Glória a Deus (bis) no mais alto dos céus! 
(bis) Glória a Deus (bis) no mais alto dos 
céus! (bis) E paz na terra (bis) aos homens 
por ele amados! 
  

Senhor Deus, rei dos céus, (bis) Deus Pai 
todo-poderoso! (bis) Nós, nós vos louva-
mos, / nós, nós vos bendizemos; / nós, 
nós vos adoramos, / nós vos glorifica-
mos, / nós, (bis) nós vos damos graças / 
por vossa imensa glória (bis).  
 

Senhor (bis) Filho unigênito, (bis) Jesus 
Cristo (bis) Senhor Deus, Cordeiro de Deus. 
Filho de Deus Pai (bis).  
 

Vós que tirais o pecado, / piedade de nós... 
/ Vós que tirais o pecado do mundo, / 
piedade de nós... Vós que estais sentado à 
direita do Pai, / piedade de nós... Vós que 
tirais o pecado do mundo, / piedade de 
nós... 
 

Porque só vós sois o Santo, / porque só vós 
sois Senhor, / porque só vós o Altíssimo, 
Jesus Cristo. / Jesus Cristo. / Com o 
Espírito Santo, / na glória de Deus Pai. 
Amém! Amém! Amém! 
 

4- ORAÇÃO DO DIA 
 

PR: Ó Deus, Pai de bondade, que nos redi-
mistes e adotastes como filhos e filhas, con-
cedei aos que creem em Cristo a liberdade 
verdadeira e a herança eterna. Por Nosso 
Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na uni-
dade do Espírito Santo. 
AS: Amém. 

 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 

COMENTÁRIO  (Facultativo) 
 

1ª LEITURA  (At 9,26-31) 
 

Leitura dos Atos dos Apóstolos.  
–  Naqueles dias, 26Saulo chegou a Jerusa-
lém e procurava juntar-se aos discípulos. 
Mas todos tinham medo dele, pois não acre-
ditavam que ele fosse discípulo. 27Então 
Barnabé tomou Saulo consigo, levou-o aos 
apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha 
visto o Senhor no caminho, como o Senhor 
lhe havia falado e como Saulo havia pre-
gado, em nome de Jesus, publicamente, na 
cidade de Damasco. 28Daí em diante, Saulo 
permaneceu com eles em Jerusalém e pre-
gava com firmeza em nome do Senhor. 
29Falava também e discutia com os judeus 
de língua grega, mas eles procuravam 
matá-lo. 30Quando ficaram sabendo disso, 
os irmãos levaram Saulo para Cesaréia, e 
dali o mandaram para Tarso. 31A Igreja, po-
rém, vivia em paz em toda a Judéia, Galileia 
e Samaria. Ela consolidava-se e progredia 
no temor do Senhor e crescia em número 
com a ajuda do Espírito Santo.   –  Palavra 
do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  
 

SALMO  RESPONSORIAL  21(22) 
 

(CD Cantando os Salmos - Ano B  Vol I - Faixa 
37 - Paulus) 
 



‘ 

  

Senhor sois meu louvor em meio à 
grande assembleia! 
 

1. Sois meu louvor em meio à grande as-
sembleia; / cumpro meus votos ante aque-
les que vos temem! / Vossos pobres vão co-
mer e saciar-se, / e os que procuram o Se-
nhor o louvarão; / “Seus corações tenham a 
vida para sempre!” 
 

2. Lembrem-se disso os confins de toda a 
terra, / para que voltem ao Senhor e se con-
vertam, / e se prostrem, adorando, diante 
dele / todos os povos e as famílias das na-
ções. / Somente a ele adorarão os podero-
sos, / e os que voltam para o pó o louvarão. 
 

3. Para ele há de viver a minha alma, / toda 
a minha descendência há de servi-lo; / às 
futuras gerações anunciará / o poder e a jus-
tiça do Senhor; / ao povo novo que há de vir, 
ela dirá: / “Eis a obra que o Senhor realizou!” 
 

2ª LEITURA  (1 Jo 3,18-24) 
 

Leitura da Primeira Carta de São João.   
– 18Filhinhos, não amemos só com palavras 
e de boca, mas com ações e de verdade! 19Aí 
está o critério para saber que somos da ver-
dade e para sossegar diante dele o nosso 
coração, 20 pois, se o nosso coração nos 
acusa, Deus é maior que o nosso coração e 
conhece todas as coisas. 21Caríssimos, se o 
nosso coração não nos acusa, temos confi-
ança diante de Deus. 22E qualquer coisa que 
pedimos recebemos dele, porque guarda-
mos os seus mandamentos e fazemos o 
que é do seu agrado. 23Este é o seu manda-
mento: que creiamos no nome do seu Filho, 
Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, 
de acordo com o mandamento que ele nos 
deu. 24Quem guarda os seus mandamentos 
permanece com Deus e Deus permanece 
com ele. Que ele permanece conosco, sa-
bemo-lo pelo Espírito que ele nos deu. 
–  Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO  (João 15,1-8) 
 

(CD: Liturgia X, Faixa 3 - Paulus)  
 

Aleluia! (11x) 
Ficai em mim, e eu em vós hei de ficar, / diz 
o Senhor. / Quem em mim permanece, / 
esse dá muito fruto. 
 

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! 
 

– Naquele tempo, Jesus disse a seus discí-
pulos: 1“Eu sou a videira verdadeira e meu 

Pai é o agricultor. 2Todo ramo que em mim 
não dá fruto ele o corta; e todo ramo que dá 
fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto 
ainda. 3Vós já estais limpos por causa da 
palavra que eu vos falei. 4Permanecei em 
mim e eu permanecerei em vós. Como o 
ramo não pode dar fruto por si mesmo, se 
não permanecer na videira, assim também 
vós não podereis dar fruto, se não permane-
cerdes em mim. 5Eu sou a videira e vós os 
ramos. Aquele que permaneceu em mim, e 
eu nele, esse produz muito fruto; porque 
sem mim nada podeis fazer. 6Quem não 
permanecer em mim, será lançado fora 
como um ramo e secará. Tais ramos são re-
colhidos, lançados no fogo e queimados. 
7Se permanecerdes em mim e minhas pala-
vras permanecerem em vós, pedi o que qui-
serdes e vós será dado. 8Nisto meu Pai é 
glorificado: que deis muito fruto e vos torneis 
meus discípulos. 
– Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 

 
5 – PROFISSÃO DE FÉ  

 
6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

PR:  Irmãos e irmãs, o Senhor nos diz que 
“qualquer coisa que pedimos recebemos 
dele”, se guardamos seus mandamentos. 
Dirijamos nossas preces com o desejo de 
nele sempre permanecer, dizendo: 
  

AS:  Dai-nos, Senhor, viver sempre unidos 
a vós! 
 

(A Comunidade pode elaborar as preces) 
 

 

PR:  Senhor, nosso Deus, que conheceis a 
vinha que somos nós e cuidais dela com ca-
rinho, acolhei as preces que vos apresenta-
mos. Por Cristo, nosso Senhor. 
AS: Amém!  

 

 

 

III - Liturgia Eucarística 

 
COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 

7 – PREPARAÇÃO DAS  OFERENDAS 
 

(CD: Liturgia X, Faixa 12 - Paulus)  
 

Cristo ressuscitou, / o sertão se abriu em 
flor, / da pedra água saiu, / era noite e o sol 
surgiu, / glória ao Senhor! 
 

1.Vocês que tristes estão, / que gemem sob a 
dor, / na dor de sua paixão, / Deus se irmanou. 
 

2.Vocês que pobres são, / que temem o opres-
sor, / por sua ressurreição, / Deus nos livrou. / 
Amém! 
 

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: Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste 
sacrifício, nos fazeis participar de vossa 
única e suprema divindade, concedei que 
conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fi-
éis por toda vida. Por Cristo, nosso Senhor. 
 

AS:   Amém! 

  
8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
Prefácio: A vida nova em Cristo  
(Missal, pp. 422/478) 
 

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... 
 

AS:   Amém! 
 

PR:  A paz do Senhor esteja sempre con-
vosco. 
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, tende piedade de nós... 
 

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 13 - Paulus)  
 

Eu sou a videira, / meu Pai é o agricultor. 
/ Vós sois os ramos, / permanecei no meu 
amor! 
 

1. Para dar muito fruto, / permanecei no meu 
amor. / Para dar amor puro, / permanecei no 
meu amor. / Como ramos ao tronco, / perma-
necei em mim! 
 

2. Para amar sem medidas, / permanecei no 
meu amor. / Para dar vossas vidas, / perma-
necei no meu amor. / Para ser meus amigos, 
/ permanecei em mim! 
 

3. Para ver o caminho, / permanecei no meu 
amor. / Para ver a verdade, / permanecei no 



 

meu amor. / Para ter sempre vida, / perma-
necei em mim! 
 

4. Para ser sal da terra, / permanecei no meu 
amor. / Para ser luz do mundo, / permanecei 
no meu amor. / Para ser testemunhas, / per-
manecei em mim! 
 

5. Se o mundo odeia, / permanecei no meu 
amor. / Se a dor vos assalta, / permanecei no 
meu amor. / Se a morte vos chega, / perma-
necei em mim! 
 

6. Se vos dobra a tristeza, / permanecei no 
meu amor. / Se amargo é o pranto, / perma-
necei no meu amor. / Se inquieta a tentação, 
/ permanecei em mim! 
 

7. Quando a noite é longa, / permanecei no 
meu amor. / Quando não há estrelas, / per-
manecei no meu amor. / Se a morte vos 
chega, / permanecei em mim! 
 

8. Quando a estrada é difícil, / permanecei no 
meu amor. / Quando o passo é impossível, 
/ permanecei no meu amor. / Quando treme 
a esperança, / permanecei em mim! 

 

10 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR: Ó Deus de bondade, permane-
cei junto ao vosso povo e fazei pas-
sar da antiga à nova vida aqueles a 
quem concedestes a comunhão nos 
vossos mistérios. 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: Deus, que pela ressurreição do seu Fi-
lho único, vos deu a graça da redenção e 
vos adotou como filhos e filhas, vos conceda 
a alegria de sua benção. 
AS:   Amém! 
 

PR: Aquele que, por sua morte, vos deu a 
eterna liberdade, vos conceda, por sua 
graça, a herança eterna. 
AS:   Amém! 
 

PR: E, vivendo agora retamente, possais 
no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela 
fé, já ressuscitastes no batismo. 
AS:   Amém! 
 

PR: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 

e Filho ✠ e Espírito Santo.    
AS:  Amem! 
 

PR: Ide em paz, e o Senhor vos acompa-
nhe!    
AS:  Graças a Deus! 
 

LOUVOR FINAL  Cantos e Orações nº 278 
 

1. Nossa vida é um louvor a Deus, / pelas 
suas maravilhas. / Todo dia se tornou do-
mingo! /  Toda vida vem de Deus! 
 

Ressurgiu Cristo Deus, / vamos cantar, 
aleluia!  (2x) 
 

2. Vida nova em todo o universo, / tudo se 
unificou. / Deus se reconciliou com os ho-
mens / em Jesus o Salvador!     
 

13 - REFLEXÃO 
 

“EU SOU A VIDEIRA VERDADEIRA” 
 

 Nos últimos domingos do tempo pascal, 
lemos trechos das palavras de Jesus no 
grande discurso reportado por São João na 
Última Ceia, os chamados “discursos de 
despedidas”. São as palavras com as quais 
Jesus explica o significado da Páscoa. De-
pois das manifestações do ressuscitado, Je-
sus revela a sua identidade, que nasce de 
sua relação profunda com o Pai. Jesus diz 
quem Ele é, quem é o seu Pai e quem so-
mos nós. Domingo passado, lemos a afir-
mação de Jesus: “Eu sou o bom pastor”. 
Hoje lemos: “Eu sou a videira verdadeira”. 
 O texto da videira e dos ramos é dos 
mais bonitos e mais conhecidos do evange-
lho de João. Talvez por isso, parece ter per-
dido um pouco a sua carga de provocação 
e dramaticidade. Pensamos sempre como 
expressão de nossa relação íntima com Je-
sus. Mas ele diz muito mais coisas do que 
nossa interpretação comum pode compre-
ender. 
 A bênção do cálice com vinho poderia 
ter estimulado Jesus a utilizar a imagem da 
vinha tão frequente no AT. A Páscoa era ce-
lebração da “aliança”. Israel é o povo a 
quem o Senhor cuidou com grande dedica-
ção, mas o povo não respondeu com fideli-
dade. Quando se diz vinha se pensa na pro-
messa de benevolência e juízo de condena-
ção. 
 Israel era considerado a vinha, proprie-
dade de Deus, objeto de seu trabalho, lugar 
de suas fadigas. 
 A videira é uma planta que não é muito 
alta, possui tronco fino e áspero. Do tronco 
brotam os galhos com ramos que não são 
grossos, são como cordas trançadas. Mas 
nos galhos estão os frutos, em grande quan-
tidade e de grande qualidade. São frágeis 
se não estiverem unidos ao tronco, não se-
riam nem capazes de sustentar os cachos 

de uvas. Mas unidos, frutificam e sustentam 
enormes cachos de uvas bonitas e saboro-
sas. 
 Nós conhecemos todo o trabalho de um 
agricultor em sua propriedade, as atenções 
e as preocupações. Algo assim deveríamos 
pensar em relação a Deus com os discípu-
los de Jesus. Mas para merecer os cuidados 
paternos deveríamos permanecer em 
Cristo, estar na mais profunda amizade com 
ele. 
 Para sentir a mão poderosa de Deus, o 
calor de sua presença, a consolação de sua 
companhia, é necessário optar por Cristo, 
ser a ele ligado, como o ramo está unido à 
videira. 
 A nossa relação com Cristo não pode 
ser resumida à simples participação nas 
missas dominicais e nas festas. Quando ter-
mina a celebração, nós deixamos Cristo à 
margem e passamos para outros senhores. 
Pensamos em outras pessoas, um projeto, 
sonhos inatingíveis, sorte na loteria, su-
cesso no trabalho, solução de um problema, 
uma asseguração contra incerteza em rela-
ção ao futuro.  
 “Eu sou a videira verdadeira e meu Pai o 
agricultor... como o ramo não pode dar fruto 
por si mesmo se não permanecer na videira, 
assim também vós não podeis dar frutos, se 
não permanecerdes em mim... Eu sou a vi-
deira e vós sois os ramos”. Ele é para nós o 
que a videira é para os ramos. É ele o nosso 
ambiente vital. Fora dele, temos a morte. A 
mesma seiva vital da videira corre nos ra-
mos. 
 A condição essencial para ser fecundo e 
não secar é a relação com Jesus. Como a 
sorte do ramo depende do fato da sua inser-
ção na videira, assim a vida dos discípulos: 
“sem mim nada podeis fazer”. 
 «O ramo unido e conectado ao tronco dá 
fruto não por própria virtude, mas pelas prer-
rogativas do cepo: nós estamos unidos pela 
caridade ao nosso Redentor, como os mem-
bros à cabeça; eis porque as boas obras, 
nascendo dele, proporcionam a vida eterna 
(São Francisco de Sales, Trattato 
dell’amore di Dio, XI, 6, Roma 2011, 601). 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

_____________________________________ 
 

14 – LEITURAS DA SEMANA 
 

2ªf.: At 14,5-18; Sl 113b; Jo 14,21-26; 3ªf.: At 14,19-
28; Sl 144; Jo 14,27-31a ou (S. José Operário): Gn 
1,26-2,3; Sl 89; Mt 13,54-58; 4ªf.: At 15,1-6; Sl 121; Jo 
15,1-8; 5ªf.: (Ss. Felipe e Tiago Menor): 1Cor 15,1-
8; Sl 18; Jo 15,6-14: 6ªf.: At 15,22-31; Sl 56; Jo 15,12-
17; Sáb.: At 16,1-10; Sl 99; Jo 15,18-21. 

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

