
 
 

 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa do 6º Domingo de Páscoa 

Ano A – Branco 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                         Folheto Litúrgico n° 23 - 06/05/2018 
   

Espaço Simbólico: Um 
símbolo para este Do-
mingo pode ser a Cruz, 
mas uma Cruz vitoriosa, 
sem a imagem do cruci-
ficado. Para dar o tom 
de vitória, a cruz deve 
estar próxima ao Círio 
Pascal. Sugerimos que 
seja ornada com flores 

ou com fitas e tecidos, comunicando nossa ale-
gria pela vitória do Cristo ressuscitado. 

 

 

 

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:  A vós irmãos e irmãs, paz e fé da parte 
de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 
AS:  Bendito seja Deus, que nos reuniu 
no amor de Cristo! 

 
Enquanto o presidente da celebração in-
censa o círio, a assembleia canta (CD: Luz 
da Luz, faixa 13 – Paulus) 
 

Luz da luz, infinito sol! / Luz da luz, fogo 
abrasador! / Luz da luz, Cristo Jesus, abra-
sai-nos no vosso amor!  

 
2- ATO PENITENCIAL    (com aspersão) 
 

O presidente invoca a bênção sobre a água: 
 

PR:  Senhor nosso Deus, velai sobre vosso 
povo e, ao celebrarmos a maravilha de 
nossa criação e a maravilha ainda maior de 

nossa redenção, 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, venha so-
bre nós o vosso Espírito, para fazer-nos cri-
aturas novas, agora e sempre. Por Cristo, 
nosso Senhor.   
AS:  Amém! 
 

Durante a aspersão, entoa-se o canto 
(CD: Tríduo Pascal II, Faixa 11 - Paulus) 
 

Banhados em Cristo, / somos uma nova cria-
tura. / As coisas antigas já se passaram, / so-
mos nascidos de novo. / Aleluia, aleluia, ale-
luia! (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 
reino.  
AS:  Amém! 
 

3- GLÓRIA                    (rezado ou cantado) 
 

Solo: Glória a Deus nas alturas!  
  

1) E paz na terra aos homens por ele 
amados. 2) Senhor Deus, rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso. 1) Nós vos lou-
vamos, nós vos bendizemos, 2) nós vos 
adoramos, nós vos glorificamos, 1) nós 
vos damos graças por vossa imensa gló-
ria. 2) Senhor Jesus Cristo, Filho Unigê-
nito. 1) Senhor Deus, Cordeiro de Deus, 
Filho de Deus Pai. 2) Vós que tirais o pe-
cado do mundo, tende piedade de nós. 1) 
Vós que tirais o pecado do mundo, 
acolhei a nossa súplica. 2) Vós que 
estais à direit ado Pai, tende piedade de 
nós. 1) Só vós sois o Santo. Só vós, o 
Senhor. 2) Só vós o Altíssimo, Jesus 
Cristo. 1) Com o Espírito Santo, na glória 
de Deus Pai. AS: Amém! 

 

4- ORAÇÃO DO DIA 
 

PR: Deus todo-poderoso, dai-nos celebrar 
com fervor estes dias de júbilo em honra do 
Cristo ressuscitado, para que nossa vida 
corresponda sempre aos mistérios que re-
cordamos. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 
Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.    
AS: Amém. 

 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 

COMENTÁRIO  (Facultativo) 
 

1ª LEITURA  (At 10,25-26.34-35.44-48) 
 

Leitura dos Atos dos Apóstolos.  
– 25Quando Pedro estava para entrar em casa, 
Cornélio saiu-lhe ao encontro, caiu a seus pés e 
se prostrou. 26Mas Pedro levantou-o, dizendo: 
'Levanta-te. Eu, também, sou apenas um ho-
mem'. 34Então, Pedro tomou a palavra e disse: 
'De fato, estou compreendendo que Deus não 
faz distinção entre as pessoas. 35Pelo contrário, 
ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qual-
quer que seja a nação a que pertença. 44Pedro 
estava ainda falando, quando o Espírito Santo 
desceu sobre todos os que ouviam a palavra. 
45Os fiéis de origem judaica, que tinham vindo 
com Pedro, ficaram admirados de que o dom do 
Espírito Santo fosse derramado também sobre 
os pagãos. 46Pois eles os ouviam falar e louvar 
a grandeza de Deus em línguas estranhas. En-
tão Pedro falou: 47'Podemos, por acaso, negar a 
água do batismo a estas pessoas que recebe-
ram, como nós, o Espírito Santo?' 48E mandou 
que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. 
Eles pediram, então, que Pedro ficasse alguns 

dias com eles.  – Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  
 

SALMO  RESPONSORIAL  97(98) 
 

(CD Cantando os Salmos - Ano B  Vol I - faixa 
38 - Paulus) 
 

O Senhor fez conhecer a salvação / e re-
velou sua justiça às nações. 
 

1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, / 
porque ele fez prodígios! / Sua mão e o seu 
braço forte e santo / alcançaram-lhe a vitó-
ria. 
 

2. O Senhor fez conhecer a salvação, / e às 



‘ 

  

nações, sua justiça; / recordou o seu amor 
sempre fiel / pela casa de Israel. 
 

3. Os confins do universo contemplaram / a 
salvação do nosso Deus. / Aclamai o Se-
nhor Deus, ó terra inteira, / alegrai-vos e 
exultai! 
 

2ª LEITURA  (1 Jo 4,7-10) 
 

Leitura da Primeira Carta de São João.   
– Caríssimos: 7Amemo-nos uns aos outros, 
porque o amor vem de Deus e todo aquele 
que ama nasceu de Deus e conhece 
Deus.  8Quem não ama, não chegou a co-
nhecer a Deus, pois Deus é amor. 9Foi as-
sim que o amor de Deus se manifestou en-
tre nós: Deus enviou o seu Filho único ao 
mundo, para que tenhamos vida por meio 
dele. 10Nisto consiste o amor: não fomos nós 
que amamos a Deus, mas foi ele que nos 
amou e enviou o seu Filho como vítima de 
reparação pelos nossos pecados. 
– Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO  (João 15,9-17) 
 

(CD: Liturgia X, Faixa 3 - Paulus)  
 

Aleluia! (11x) 
Quem me ama realmente / guardará minha 
palavra, / e meu Pai o amará, / e a ele nós 
viremos. 
 

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, disse Jesus a seus discípu-
los: 9“Como meu Pai me amou, assim tam-
bém eu vos amei. Permanecei no meu 
amor. 10Se guardardes os meus manda-
mentos, permanecereis no meu amor, as-
sim como eu guardei os mandamentos do 
meu Pai e permaneço no seu amor. 11Eu eu 
vos disse isto, para que a minha alegria es-
teja em vós e a vossa alegria seja plena. 
12Este é o meu mandamento: amai-vos uns 
aos outros, assim como eu vos amei. 13Nin-
guém tem amor maior do que aquele que dá 
sua vida pelos amigos. 14Vós sois meus ami-
gos, se fizerdes o que eu vos mando. 15Já 
não vos chamo servos, pois o servo não 
sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo 
amigos, porque vos dei a conhecer tudo o 
que ouvi de meu Pai. 16Não fostes vós que 
me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi 
e vos designei para irdes e para que produ-
zais fruto e o vosso fruto permaneça. O que 
então pedirdes ao Pai em meu nome, ele 

vo-lo concederá. 17Isto é o que vos ordeno: 
amai-vos uns aos outros”. 
 
– Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

5 – PROFISSÃO DE FÉ           (dois coros)  
 

(Símbolo dos Apóstolos) 
 

PR: Creio em Deus, Pai todo-poderoso, cri-
ador do céu e da terra: 
1) e em Jesus Cristo, seu único Filho, 
nosso Senhor, 2) que foi concebido pelo 
poder do Espírito Santo; 1) nasceu da 
Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pila-
tos, 2) foi crucificado, morto e sepul-
tado; 1) desceu à mansão dos mortos; 
ressuscitou ao terceiro dia; 2) subiu aos 
céus; está sentado à direita de Deus Pai 
todo-poderoso, 1) donde a de vir a julgar 
os vivos e os mortos. 2) Creio no Espí-
rito Santo, na santa Igreja católica, 1) na 
comunhão dos santos, na remissão dos 
pecados, 2) na ressurreição da carne, na 
vida eterna.   AS: Amém!   
 

6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

PR: Irmãos e irmãs, Jesus disse: “Tudo o 
que pedirdes ao pai em meu nome, ele vos 
dará”. Peçamos com espírito filial: 
  

AS: Ouvi e atendei nossa prece, Senhor! 
 

(A Comunidade pode elaborar as preces) 
 

PR:  Senhor Deus, que nos quereis 
como amigos e colaboradores, acolhei 
as preces de vossa comunidade reu-
nida em vosso nome, 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 ir-
manou. 
 

2. Vocês que pobres são, / que temem o 
opressor, / por sua ressurreição, / Deus nos 
livrou. 
 

3. 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:  Subam até vós, ó Deus, as nossas 
preces com estas oferendas para o sa-
crifício, a fim de que, purificados por 
vossa bondade, correspondamos cada 
vez melhor aos sacramentos do vosso 
amor Por Cristo, nosso Senhor. 
AS: Amém! 
  

8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 
Prefácio: “A vida nova em Cristo” (Missal, pp. 
422/482) 
 

9 - PAI-NOSSO  (como de costume) 
 

PR: Guiados pelo espírito de Jesus e ilumi-
nados pela sabedoria do evangelho, ousa-
mos dizer: 
 

AS: Pai nosso... 
 

PR: 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, aguarda-
mos a vinda do Cristo Salvador. 
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; dai-
lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a uni-
dade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o Es-
pírito Santo.   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, no espí-
rito de Cristo Ressuscitado, saudai-vos com 
um sinal de paz. 
 

AS: Cordeiro de Deus que tirais o pecado 
do mundo, tende piedade de nós. Cor-
deiro de Deus que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós. Cordeiro 
de Deus que tirais o pecado do mundo, 
dai-nos a paz. 
 

PR: Felizes os convidados para a ceia do 
banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cor-
deiro 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 14 - Paulus)  
 

Prova de amor maior não há / que doar 
a vida pelo irmão. (2x) 
 

1. Eis que Eu vos dou o meu novo manda-
mento: / “Amai-vos uns aos outros como 
Eu vos tenho amado”. 
 

2. Vós sereis os meus amigos se seguirdes 
meu preceito: / “Amai-vos uns aos outros 
como Eu vos tenho amado”. 
 

3. Como o Pai sempre me ama, assim tam-
bém Eu vos amei: / “Amai-vos uns aos ou-
tros como Eu vos tenho amado”. 

 

4. Permanecei em meu amor e segui meu 
mandamento: / “Amai-vos uns aos outros 
como Eu vos tenho amado”. 

 
10 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR: Deus eterno e todo-poderoso, 
que pela ressurreição de Cristo nos 
renovais para a vida eterna, fazei 
frutificar em nós o sacramento pas-
cal, e infundi em nossos corações a 
força desse alimento salutar. 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! 
 

CANTO DE DESPEDIDA          
(CD: Cantando e Louvando a Maria, faixa 1)  
 

1. Pelas estradas da vida, nunca sozinho es-
tás; / contigo pelo caminho, Santa Maria vai. 
 

Oh, vem conosco, vem caminhar, / Santa 
Maria, vem. (2x) 
 

2. Mesmo que digam os homens: tu nada 
podes mudar, / luta por um mundo novo de 
unidade e paz. 
 

3. Se pelo mundo os homens sem conhecer-
se vão, / não negues nunca a tua mão a quem 
te encontrar. 
 

4. Se parecer tua vida  inútil caminhar, / lem-
bra que abres caminho:  outros te seguirão. 
 

13 - REFLEXÃO 
 

Estarei conosco todos os dias 
 

 Passaram-se 40 dias do Domingo de 
Páscoa, seguindo a cronologia de São Lu-
cas, estamos celebrando hoje a Ascensão 
de Jesus ao céu. O livro dos Atos dos Após-
tolos descreve assim: “Durante quarenta 
dias, apareceu-lhes falando do reino de 
Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta 
ordem: ‘Não vos afasteis de Jerusalém, mas 
esperai a realização da promessa do Pai 
[...]. Depois de dizer isso, Jesus foi elevado 
ao céu à vista deles. Uma nuvem o enco-
briu, de forma que seus olhos não podiam 
mais vê-lo” (At 1). 
 Jesus se apresentou cheio de poder e 
diante dessa manifestação os apóstolos 
perguntaram: “Senhor, é agora que vais res-
taurar o reino em Israel?” (At 1,6). Se com 
todos os milagres do ministério público não 
instaurou o reino, é possível que agora 
aconteça. Eles nunca tinham visto Jesus tão 
forte e tão poderoso. Desde o início que os 
apóstolos esperavam alguém mudasse a 
sorte da cidade de Jerusalém, dos pobres 
da Galileia, dos pescadores, dos agriculto-
res e dos outros que moraram desde tanto 
tempo naqueles territórios maltratados pe-
los assírios, babilônios, persas, gregos e 
agora pelos romanos.  
 Jesus responde: “recebereis o poder do 
Espírito Santo, que descerá sobre vós para 
serdes minhas testemunhas em Jerusalém, 
em toda Judéia e Samaria e até os confins 
da terra”. Começa por aquelas terras onde 
ele tinha realizado os prodígios, mas a sua 
influência ultrapassa Israel. Jesus pensa em 
restaurar o mundo inteiro. 
 A Ascensão é uma reviravolta no per-
curso da redenção: de Jerusalém, onde se 

cumpriram os fatos fundamentais, se des-
loca para todos os cantos do mundo. Depois 
da subida de Jesus e depois da descida do 
Espírito Santo, os apóstolos e os outros par-
tiram cada um numa direção diferente. 
 A tradição chega a identificar a meta de 
cada um dos apóstolos. Mateus, Etiópia; 
Tomé para Índia; Pedro e Paulo para Gré-
cia, Turquia e Roma. Depois milhares de 
missionários se espalharam, cumprindo o 
mandato de Jesus. 
 O trecho do evangelho que a Igreja pro-
põe para a solenidade da Ascenção do Se-
nhor é retirado da conclusão do evangelho 
de Marcos. É uma síntese do final dos ou-
tros evangelhos: ressurreição, subida ao 
céu e glorificação de Jesus.   
 Nesta conclusão, depois das reprova-
ções, Jesus não tenta convencê-los, não 
obstante os envia para uma missão sem 
confins: “Ide pelo mundo inteiro e anunciai o 
Evangelho a toda criatura”. São homens fra-
cos, mas munidos do poder de Jesus. 
 Um prodígio: onze homens frágeis e titu-
beantes na fé, desenvolveram um orga-
nismo de milhões e milhões de pessoas. 
Isso seria impossível se o Senhor “não 
agisse por meio deles”. Os sinais que mani-
festarão são todos eles uma extensão do 
poder de Jesus e não fragilidade dos discí-
pulos: “expulsarão demônios em meu nome, 
falarão novas línguas; se pegarem em ser-
pentes ou beberem algum veneno mortal, 
não lhes fará mal algum; quando impuserem 
as mãos sobre os doentes, eles ficarão cu-
rados”.  
 A Ascensão é festa da multiplicação e da 
extensão universal do amor de Cristo. 
 O salmo de hoje diz que os povos todos 
deveriam bater palmas, gritar a Deus acla-
mações de alegria. Subindo nesse nível, Je-
sus é rei de toda a terra. É o grande rei 
maior de toda a terra! 
 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

_____________________________________ 
 

14 – LEITURAS DA SEMANA 
 

2ªf. – Sta. Rita de Cássia: At 16,11-15; Sl 149; 
Jo 15,26-16,4a; 3ªf.: At 16,22-34; Sl 137; Jo 
16,5-11; 4ªf.: At 17,15.22-18,1; Sl 148; Jo 16,12-
15; 5ªf.: At 18,1-8; Sl 97; Jo 16,16-20; 6ªf.: At 
18,9-18; Sl  46; Jo 16,20 -23a; Sáb.: At,18,23-
38; Sl 46; Jo 16,23b-28. 
 

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

