
 
 

 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa do 2º Domingo de Páscoa 

Ano A – Branco 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                         Folheto Litúrgico n° 19 - 08/04/2018 
   

Espaço simbólico: 1) o 
espaço celebrativo tem 
a mesma tonalidade da 
alegria pascal do Do-
mingo passado. Des-
taca-se o Círio Pascal, 
que estará aceso desde 
o início da celebração, 
as flores, folhagens e, 

especialmente as velas simbolizando a luz da fé 
recebida no Batismo. 2) As pedras sugeridas na 
foto significam a sepultura aberta (fé na Ressur-
reição) e as velas significam que a fé de cada 
batizado acende-se no Círio Pascal. Estas velas 
podem ser acesas, por exemplo, antes da pro-
fissão de fé. 3) continuar valorizando o rito da 
aspersão ou da peregrinação junto à água benta 
(no lugar do ato penitencial)  

 

 

 

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.” 
 

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) 
 

PR:  Irmãos e irmãs, de coração contrito e 
humilde, aproximemo-nos do Deus justo e 
misericordioso para que tenha piedade de 
nós, pecadores (pausa).  
 

O  presidente invoca sobre a bênção sobre 
a água: 
 

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 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 
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 de eterna misericórdia, que re-
acendeis a fé do vosso povo na renovação 
da festa pascal, aumentai a graça que nos 
destes. E fazei que compreendamos melhor 
o batismo que nos lavou, o Espírito que nos 
deu nova vida e o sangue que nos redimiu. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Fi-
lho, na unidade do Espírito Santo.  AS: 
Amém. 

 
 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 

COMENTÁRIO  (Facultativo) 

 
1ª LEITURA  (At 4,32-35) 
 

Leitura dos Atos dos Apóstolos.  
32A multidão 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 da-
vam testemunho da ressurreição do Senhor 
Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. 
34Entre eles ninguém passava necessidade, 
pois aqueles que possuíam terras ou casas, 
vendiam-nas, levavam o dinheiro, 35e o co-
locavam aos pés dos apóstolos. Depois, era 
distribuído conforme a necessidade de cada 
um.   –  Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  



‘ 

  

SALMO  RESPONSORIAL  117(118) 
 

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

Dai graças ao Senhor, porque ele é bom; 
“Eterna é a sua misericórdia!” 
  

1- A casa de Israel agora o diga: / “Eterna é 
a sua misericórdia!” / A casa de Aarão agora 
o diga: / “Eterna é a sua misericórdia!” / Os 
que temem o Senhor agora o digam: / 
“Eterna é a sua misericórdia!” 
  

2- A mão direita do Senhor fez maravilhas, 
† a mão direita do Senhor me levantou, / A 
mão direita do Senhor fez maravilhas! / Não 
morrerei, mas ao contrário, viverei / Para 
cantar as grandes obras do Senhor! / O se-
nhor severamente me provou, / Mas não me 
abandonou às mãos da morte. 
  

3- “A pedra que os pedreiros rejeitaram / tor-
nou-se agora a pedra angular”. / Pelo Se-
nhor é que foi feito tudo isso: / que maravi-
lhas ele fez a nossos olhos! / Este é o dia 
que o Senhor fez para nós, / alegremo-nos 
e nele exultemos! 

 
2ª LEITURA  (1 Jo 5,1-6) 
 

Leitura da Primeira Carta de São João.   
– Caríssimos, 1Todo o que crê que Jesus é 
o Cristo, nasceu de Deus, e quem ama 
aquele que gerou alguém, amará também 
aquele que dele nasceu. 2Podemos saber 
que amamos os filhos de Deus, quando 
amamos a Deus e guardamos os seus man-
damentos. 3Pois isto é amar a Deus: obser-
var os seus mandamentos. E os seus man-
damentos não são pesados, 4pois todo o 
que nasceu de Deus vence o mundo. E esta 
é a vitória que venceu o mundo: a nossa fé. 
5Quem 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. 
AS:   Graças a Deus! 

 
EVANGELHO  (Jo 20,19-31) 
 

(CD: Liturgia XVI, Faixa 3 - Paulus)  
 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (2x) 
Acreditaste, Tomé, porque me viste. 
Felizes os que creram sem ter visto. 
 

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! 
 

 19Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da 
semana, estando fechadas, por medo dos 
judeus, as portas do lugar onde os discípu-
los se encontravam, Jesus entrou e, pondo-
se no meio deles, disse: “A paz esteja con-
vosco”. 20Depois destas palavras, mostrou-
lhes as mãos e o lado. Então os discípulos 
se alegraram por verem o Senhor. 21Nova-
mente, Jesus disse: “A paz esteja convosco. 
Como o Pai me enviou, também eu vos en-
vio”. 22E depois de ter dito isto, soprou sobre 
eles e disse: “Recebei o Espírito Santo. 23A 
quem perdoardes os pecados eles lhes se-
rão perdoados; a quem os não perdoardes, 
eles lhes serão retidos”. 24Tomé, chamado 
Dídimo, que era um dos doze, não estava 
com eles quando Jesus veio. 25Os 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 acredi-
tarei”. 
 26Oito dias depois, encontravam-se os 
discípulos novamente reunidos em casa, e 
Tomé estava com eles. Estando fechadas 
as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio de-
les e disse: “A paz esteja convosco”. 27De-
pois 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 incré-
dulo, mas fiel”. 28Tomé respondeu: “Meu Se-
nhor e meu Deus!” 29Jesus lhe disse: “Acre-
ditaste, porque me viste? Bem-aventurados 
os que creram sem terem visto!” 30Jesus re-
alizou muitos outros sinais diante dos discí-
pulos, que não estão escritos neste livro. 
31Mas estes foram escritos para que acredi-
teis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e 
para que, crendo, tenhais a vida em seu 
nome.  –  Palavra da Salvação 
AS:  Glória a vós, Senhor! 

 
5 – PROFISSÃO DE FÉ  

 
6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

PR:  Irmãos e irmãs, com toda a confiança, 
dirijamo-nos ao Pai das misericórdias e 
apresentemos-lhe nossos pedidos dizendo: 
  

AS:  Meu Senhor e meu Deus! 
 

(A Comunidade pode elaborar as preces) 
 

PR: Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por 
Cristo, nosso Senhor. 
 

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: Acolhei, ó Deus, o sacrifício de vosso 
povo (e dos que renasceram nesta Pás-
coa), para que, renovados pela profissão 
de fé e pelo Batismo, consigamos a eterna 
felicidade.  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... 
 

AS: Senhor, eu não sou digno/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: Concedei, ó Deus onipotente, que con-
servemos em nossa vida o sacramento pas-
cal que recebemos. Por Cristo, nosso Se-
nhor. 
AS:  Amem! 

 

 

 

IV - Ritos Finais 

 
11 – AVISOS DA COMUNIDADE 
 

- Avisos 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: Levai a todos a alegria do Senhor res-
suscitado! Ide em paz, e o Senhor vos 
acompanhe, aleluia, aleluia!  
AS:  Graças a Deus, aleluia, aleluia! 
 

LOUVOR FINAL  
  

(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, ven-
ceu a morte, nos libertou! (2x) /: Aleluia! 
Aleluia! Aleluia! (2x) 

 
13 - REFLEXÃO 
 

ENVIADOS COMO JESUS 
 

 O Segundo Domingo de Páscoa era cha-
mado, liturgicamente, “Domenica in Albis” (latim) 
(“Domingo em vestes brancas”). Os que recebe-
ram o batismo na Vigília Pascal depunham hoje 
a roupa branca, tornando-se cristãos para todos 
os efeitos. De agora em diante, deveriam lutar 
para não perder os dons recebidos e crescer 
ainda mais no caminho da salvação. 
 No Oriente, este domingo é chamado tam-
bém “A Páscoa de Tomé” ou “Apalpação de 
Tomé”, personagem em destaque no evangelho 
de hoje.  
 Em 30 de abril de 2000, São João Paulo II, 
enquanto presidia o rito de canonização da bem-
aventura Santa Faustina, disse que este do-
mingo a partir de então, deverá se chamar o do-
mingo de pascoa, “Domingo da Misericórdia”.  
 A justificativa: “Nas diversas leituras, a litur-
gia parece traçar o caminho da misericórdia que, 
enquanto reconstrói a relação de cada um com 
Deus, suscita também entre os homens novas 
relações de solidariedade fraterna […] Jesus in-
clinou-se sobre toda a miséria humana, material 
e espiritual. A sua mensagem de misericórdia 
continua a alcançar-nos através do gesto das 
suas mãos estendidas rumo ao homem que so-
fre (São João Paulo II, 30.04.2000 - Homilia na 
CANONIZAÇÃO DA BEATA MARIA FAUSTINA 

KOWALSKA). 
 O episódio do evangelho acontece ao anoi-
tecer do “primeiro dia”. O domingo iniciou com 
uma visita de Madalena, das outras mulheres e 
dos apóstolos ao sepulcro. Agora, no final do 
dia, as coisas se invertem: Jesus mesmo vai ao 
local onde estão os discípulos “fechados” na 
sala com “medo dos judeus”. Jesus entrou, pôs-
me no meio deles.  
 As portas estão fechadas (kleio= trancar 
com barra de ferro ou de maneira). Eram “tran-
cas pesadas”, “barras fortes de ferro, de aço ou 

de madeira”. A morte de Cristo encheu os discí-
pulos de angústia e de medo. Ninguém podia en-
trar, nem sair. Jesus encontra os discípulos en-
curralados dentro de casa e cheios de medo. 
Não somente naquele dia, mas oito dias depois. 
Mas é o dia da ressurreição. É dia do Senhor. 
 “É um momento de desorientação total. O 
amigo mais caro, o mestre que estava sempre 
com eles, com quem compartilharam três anos 
de vida, que caminhava diante deles, pelo qual 
abandonaram tudo, desapareceu. O homem que 
tinha aberto horizontes infinitos, agora está fe-
chado num túmulo de uma rocha. Toda espe-
rança terminou (M. Marcolini). E ainda mais o 
medo de ser reconhecidos e de fazer o mesmo 
fim do mestre. Mas aqueles homens e aquelas 
mulheres tomaram uma decisão sábia, forte, 
boa: ficaram juntos, não se separaram, perma-
neceram em comunhão. Poderia ser mais se-
guro se dispersar no meio da multidão e entre as 
caravanas dos peregrinos. Ao contrário, se apoi-
aram a fragilidade de um na do outro. Do grupo 
sabemos duas coisas: medo e desejo de perma-
necer juntos. Algo vai acontecer nesta casa [...]” 
(Ermes Ronchi, 2017). 
 O medo denota um estado de insegurança e 
de apreensão por qualquer perigo que possa ad-
vir. Os judeus representam o ambiente, o futuro, 
as coisas, as doenças, etc. Só Cristo vencedor 
da morte pode comunicar aos discípulos a cer-
teza de que Deus é mais forte do que todas as 
nossas fraquezas e os medos. Essa é a paz! A 
paz é o primeiro dom do ressuscitado. 
 Mas eles tinham medo, sobretudo, de si 
mesmos, do próprio pecado, da negação, da 
traição. No entanto, Jesus vem. Não se põe por 
cima ou à margem, mas no “meio deles”, melhor 
ainda, “dentro deles”! 
“Entrou” – É um entrar que garantirá a presença 
definitiva. Não se diz que saiu, mas que somente 
entrou e não mais sairá, alguém que estará pre-
sente de uma maneira definitiva. Nem sempre é 
visível, mas está. Deixa o seu respiro, a profun-
didade do seu ser – o Espírito Santo. 
 Não só se põe no meio deles, mas dentro 
deles, colocando dentro deles o seu hálito (= in-
terioridade). Eis a razão do grande progresso es-
piritual dos discípulos. O espírito os retira do tú-
mulo e os põe em missão. A “Igreja em saída” 
nasce na força da ressurreição. 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

_____________________________________ 
 

14 – LEITURAS DA SEMANA 
 

2ªf, Anunciação do Senhor: Is 7,10-14.8,10; Sl 
39; Hb 10,4-10; Lc 1,26-38; 3ªf.: At 4,32-37; Sl 
92; Jo 3,7b-15; 4ªf.: At 5,17-26; Sl 33; Jo 3,16-
21; 5ªf.: At 5,27-33; Sl 33; Jo 3,31-36; 6ªf.: At 
5,34- 42; Sl 26; Jo 6,1-15; Sáb.: At 6,1-7; Sl 32; 
Jo 6,16-21. 
 

 

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

