
Anim. Como diz o salmo 117(118), 
este é o dia que o Senhor fez para 
nós; alegremos-nos, pois, e nele 
exultemos. A vida venceu a mor-
te! O Cristo ressuscitou! Celebre-
mos, então, o Domingo da Páscoa 
como a Eucaristia mais jubilosa 
da liturgia cristã. 
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1. ABeRTuRA (HL2 p. 175) (Fx 1) Co Nº 311

o senhor ressurgiu, aleluia, ale-
luia! É o Cordeiro pascal, ale-
luia, aleluia! Imolado por nós, 
aleluia, aleluia! É o Cristo, se-
nhor, ele vive e venceu, aleluia!

1. O Cristo Senhor ressuscitou, a 
nossa esperança realizou; / ven-
cida a morte para sempre, triun-
fa 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 imo-
lou, seu sangue da morte nos 
livrou; incólumes o mar atra-
vessamos, e à Terra Prometida 
caminhamos!

2. sAudAÇÃo 

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. A graça e a paz de Deus, nosso 
Pai, e de Jesus Cristo, nosso Se-
nhor, estejam convosco.

3. RITo de AsPeRsÃo

P. Irmãos e irmãs em Cristo, invo-
quemos o Senhor nosso Deus para 
que se digne abençoar esta água que 
vai ser aspergida sobre nós, recordan-
do o nosso batismo. Que ele se digne 
ajudar-nos para permanecermos fiéis 
ao Espírito que recebemos.
P. Senhor nosso Deus, velai sobre 
vosso povo e, ao celebrarmos a ma-
ravilha da nossa criação e a maravi-
lha ainda maior de nossa redenção, 
dignai-vos abençoar esta água. 
Fostes vós que a criastes para fecun-
dar a terra, para lavar nossos corpos 
e refazer nossas forças. Também a 
fizestes instrumento da vossa mise-
ricórdia: por ela libertastes o vosso 
povo do cativeiro e aplacastes no 
deserto a sua sede; por ela os profe-
tas anunciaram a nova aliança que 
era vosso desejo concluir com os 
seres humanos; por ela finalmente, 
consagrada pelo Cristo no Jordão, 
renovastes, pelo banho do novo 
nascimento, a nossa natureza peca-
dora. Que esta água seja para nós 
uma recordação do nosso batismo 
e nos faça participar da alegria dos 
que foram batizados na Páscoa. Por 
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
Durante a aspersão, cantemos...

MÚsICA (Tríduo Pascal II Fx 12) (Co 265)

1. Eu vi, eu vi, vi foi água a manar, * 
do lado direito do templo a jorrar:

Ritos iniciais

//: Amém, amém, amém, ale-
luia! * Amém, amém, amém, 
aleluia!://

2. E quantos foram por ele banha-
dos * cantaram o canto dos que 
foram salvos:

3. Louvai, louvai e cantai ao Se-
nhor, * porque ele é bom e sem 
fim, seu amor:

4. Ao Pai a glória e ao Ressuscita-
do * e seja o Divino pra sempre 
louvado!

5. Quão grande, ó Deus, é a vossa 
bondade, * Senhor, eu vos peço, 
ouvi-me, escutai-me!

P. Que Deus todo-poderoso nos pu-
rifique dos nossos pecados e, pela 
celebração desta Eucaristia, nos 
torne dignos da mesa de seu reino. 
T. Amém.

4. GLÓRIA (preferencialmente cantado)

P. Glória a Deus nas alturas, T. e 
paz na terra aos homens por Ele 
amados. / senhor deus, Rei dos 
céus, deus Pai todo-poderoso. / 
nós vos louvamos, nós vos bendi-
zemos, / nós vos adoramos, nós 
vos glorificamos, / nós vos damos 
graças por vossa imensa glória. / 
senhor Jesus Cristo, Filho uni-
gênito, / Senhor Deus, Cordeiro 
de Deus, Filho de Deus Pai. / vós 
que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. / Vós que 
tirais o pecado do mundo, acolhei 
a nossa súplica. / vós que estais à 
direita do Pai, tende piedade de 
nós. / Só vós sois o Santo, só vós, 
o Senhor, / só vós o Altíssimo, Je-
sus Cristo, / com o Espírito Santo, 
na glória de Deus Pai. Amém.

5. oRAÇÃo

P. oremos (silêncio): Ó deus, por 
vosso Filho unigênito, vencedor 
da morte, abristes hoje para nós 
as portas da eternidade. Conce-
dei que, celebrando a ressurrei-
ção do senhor, renovados pelo 



Anim. Ouçamos as leituras para 
vivermos na fé o mesmo júbilo que 
os primeiros discípulos viveram 
no dia de hoje.

6. PRIMeIRA LeITuRA (At 10,34a. 37-43)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, 34Pedro 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 a 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 ju-
deus e em Jerusalém. Eles o mata-
ram, pregando-o numa cruz. 40Mas 
Deus o ressuscitou no terceiro 
dia, concedendo-lhe manifestar-se 
41não a todo o povo, mas às teste-
munhas 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. Todos os profetas dão 
testemunho dele: 43“Todo aquele 
que crê em Jesus recebe, em seu 
nome, o perdão dos pecados’”. 
– Palavra do Senhor.
T. Graças a deus.

7. sALMo ResPoNsoRIAL sl 117(118) 
(HL2 p. 75) (Cd X Fx.2)

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 misericór-
dia!” A casa de Israel agora o diga”: 
“Eterna é a sua misericórdia”! 

2. A mão direita do Senhor fez ma-
ravilhas, a mão direita do Senhor 
me levantou. Não morrerei, mas 
ao contrário, viverei para contar 
as grandes obras do Senhor! 

3. A pedra que os pedreiros rejei-
taram, tornou-se agora a pedra 

angular; pelo Senhor é que foi 
feito tudo isso! Que maravilhas 
ele fez a nossos olhos!

8. seGuNdA 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 triun-
fo, então vós aparecereis também 
com ele, revestidos de glória. 
– Palavra do Senhor.
T. Graças a deus.

9. seQuÊNCIA PAsCAL 

(HL 2 p.123 - Cd X Fx.4)

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

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

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

4. “Vi Cristo ressuscitado, o túmulo 
abandonado, os anjos da cor do 
sol, dobrado no chão o lençol”. 

5. O Cristo que leva aos céus, ca-
minha à frente dos seus! Res-
suscitou, de verdade! Ó Cristo 
Rei, piedade!

10. ACLAMAÇÃo Ao evANGeLHo (Fx3)

Aleluia, aleluia, Aleluia, aleluia!
O nosso Cordeiro Pascal, Jesus 
Cristo, já foi imolado. Celebre-
mos, assim, esta festa, na since-
ridade e verdade.

11. evANGeLHo (Jo 20, 1-9) 

P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João.
T. Glória a vós, senhor.
P.1No primeiro dia da semana, 
Maria Madalena foi ao túmulo de 

Jesus, bem de madrugada, quando 
ainda estava escuro, e viu que a 
pedra tinha sido retirada do túmu-
lo. 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 pu-
seram”. 3Saíram, então, Pedro e o 
outro discípulo e foram ao túmulo. 
4Os dois corriam juntos, mas o ou-
tro 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 dis-
cípulo, que tinha chegado primeiro 
ao túmulo. Ele viu, e acreditou. 9De 
fato, eles ainda não tinham compre-
endido a Escritura, segundo a qual 
ele devia ressuscitar dos mortos.  
- Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, senhor.

12. HoMILIA

13. PRoFIssÃo de FÉ

14. oRAÇÃo dos FIÉIs

P. Inundados de alegria pascal, ele-
vemos as nossas preces a Deus Pai, 
que por meio da ressurreição de seu 
Filho, nos faz também passar da 
morte para a vida, até alcançarmos 
a eternidade. Rezemos juntos: 
T.Iluminai-nos com a glória de 
Cristo ressuscitado.
1. Pai Santo, que a Páscoa de Jesus 
seja a Páscoa da Igreja, para que ela 
também passe por este mundo fazen-
do o bem e dando a vida por muitos. 
2. Que todos os que desempenham o 
poder entre os povos sejam constru-
tores da paz e artífices da justiça. 
3. Que a comunidade brasileira, 
sensibilizada pela Campanha da 
Fraternidade, busque reestruturar 
o precário sistema de Saúde Públi-
ca em nosso País. 
4. Que o respeito à vida e o atendimen-
to à saúde pública seja um fruto pascal 
e um compromisso permanente.
5. Que as nossas comunidades 
cristãs, transformadas pelo misté-

vosso espírito, ressuscitemos na 
luz da vida nova. Por N.s.J.C
T. Amém.
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T. santo, santo, santo...
CP. Pai de misericórdia, a quem 
sobem nossos louvores, nós vos 
pedimos por Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso, que aben-
çoeis  estas oferendas apresenta-
das ao vosso altar.
T. Abençoai nossa oferenda, ó 
senhor!
Nós as oferecemos pela vossa Igreja 
santa e católica: concedei-lhe paz e 
proteção, unindo-a num só corpo e 
governando-a por toda a terra. Nós 
as oferecemos também pelo vosso 
servo o Papa Bento, por nosso Bispo 
Odilo e por todos os que guardam a 
fé que receberam dos apóstolos.
T. Conservai a vossa Igreja 
sempre unida. 
1C Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos e filhas..., e de todos os que 
circundam este altar, dos quais co-
nheceis a fidelidade e a dedicação 
em vos servir. Eles vos oferecem co-
nosco este sacrifício de louvor por si 
e por todos os seus, e elevam a vós as 
suas preces para alcançar o perdão de 
suas faltas, a segurança em suas vi-
das e a salvação que esperam.
T. Lembrai-vos, ó Pai, de vos-
sos filhos!
2C. Em comunhão com toda a 
Igreja celebramos o dia santo da 
ressurreição de nosso Senhor Je-
sus Cristo. Veneramos também a 
Virgem Maria e seu esposo São 
José, os santos Apóstolos e Márti-
res: Pedro e Paulo, André... e todos 
os vossos Santos. Por seus méritos 
e preces concedei-nos sem cessar 
a vossa proteção.
T. em comunhão com toda a 
Igreja aqui estamos!
CP. Recebei, ó Pai, com bondade, 
a oferenda dos vossos servos e de 
toda a vossa família. Nós vos ofe-
recemos também por aqueles que 
fizestes renascer pela água e pelo 
Espírito Santo, dando-lhes o per-
dão de todos os pecados. Dai-nos 
sempre a vossa paz, livrai-nos da 
condenação eterna e acolhei-nos 
entre os vossos eleitos. 
CC. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e 
santificar estas oferendas, a fim de 
que se tornem para nós o Corpo e 
o Sangue de Jesus Cristo vosso Fi-
lho e Senhor Nosso.
T. Santificai nossa oferenda, ó 
senhor!

15. APReseNTAÇÃo dAs oFeReNdAs
(HL2, p. 122, Cd Fx6, TP II Fx13)

1. Bendito sejas, ó Rei da glória! 
Ressuscitado, Senhor da Igreja! 
Aqui trazemos as nossas ofertas.
vê com bons olhos nossas hu-
mildes ofertas. Tudo o que te-
mos seja para ti, ó senhor!

2. Vidas se encontram no altar de 
Deus, gente se doa, dom que se 
imola. Aqui trazemos as nossas 
ofertas.

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

16. oRAÇÃo soBRe As oFeReNdAs

P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o senhor...
P. Transbordando de alegria 
pascal, nós vos oferecemos, ó 
deus, o sacrifício pelo qual a 
vossa Igreja maravilhosamente 
renasce e se alimenta. Por Cris-
to, nosso senhor.
T. Amém.

17. oRAÇÃo euCARÍsTICA I
 (Prefácio da Páscoa I)

P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto. 
T. o nosso coração está em deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
mas sobretudo neste dia em que 
Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. 
Ele é o verdadeiro Cordeiro, que 
tira o pecado do mundo. Morren-
do, destruiu a morte e, ressurgin-
do, deu-nos a vida. Transbordando 
de alegria pascal, nós nos unimos 
aos anjos e a todos os santos, para 
celebrar a vossa glória, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

Na noite em que ia ser entregue, 
ele tomou o pão em suas mãos, 
elevou os olhos a vós, ó Pai, deu 
graças e o partiu e deu a seus dis-
cípulos, dizendo:
ToMAI, Todos, e CoMeI: 
IsTo É o Meu CoRPo, Que 
seRÁ eNTReGue PoR vÓs. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e o deu a 
seus discípulos, dizendo:
ToMAI, Todos, e BeBeI: 
esTe É o CÁLICe do Meu 
sANGue, o sANGue dA NovA 
e eTeRNA ALIANÇA, Que 
seRÁ deRRAMAdo PoR vÓs 
e PoR Todos, PARA ReMIs-
sÃo dos PeCAdos. FAZeI 
IsTo eM MeMÓRIA de MIM.
Eis o mistério da fé!
T. salvador do mundo, salvai-
nos, vós que nos libertastes pela 
cruz e ressurreição.
CC. Celebrando, pois, a memória 
da paixão do vosso Filho, da sua 
ressurreição dentre os mortos e 
gloriosa ascensão aos céus, nós, 
vossos servos, e também vosso 
povo santo, vos oferecemos, ó Pai, 
dentre os bens que nos destes, o 
sacrifício perfeito e santo, pão da 
vida eterna e cálice da salvação.
T. Recebei, ó senhor, a nossa 
oferta!
Recebei, ó Pai, esta oferenda, 
como recebestes a oferta de Abel, 
o sacrifício de Abraão e dos dons 
de Melquisedeque.
Nós vos suplicamos que ela seja 
levada à vossa presença, para que, 
ao participarmos deste altar, rece-
bendo o Corpo e o Sangue de vos-
so Filho, sejamos repletos de todas 
as graças e bênçãos do céu.
T. Recebei, ó senhor, a nossa 
oferta!
C3 Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos e filhas N. e N. que partiram 
desta vida, marcados com o sinal 
da fé. A eles, e a todos os que ador-
meceram no Cristo, concedei a fe-
licidade, a luz e a paz.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vos-
sos filhos!
C4. E a todos nós pecadores, que 
confiamos na vossa imensa mise-
ricórdia, concedei, não por nossos 
méritos, mas por vossa bondade, 
o convívio dos Apóstolos e Márti-

LituRgia EucaRística

rio pascal, tornem-se um sinal pro-
fético de um mundo onde a paz seja 
possível e o amor possa reinar. 
(outras intenções da comunidade)
P. Tudo isso, nós vos pedimos, ó 
Pai, por Cristo ressuscitado. 
T. Amém.



Ritos Finais

18. RITo dA CoMuNHÃo

19. CANTo de CoMuNHÃo (Cd X , Fx 7)

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

1. Dai 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 poder do Senhor me exaltou.

4. Não morrerei, hei de viver, * e can-
tarei as maravilhas do Senhor.

5 A pedra que os construtores rejeita-
ram * tornou-se a pedra angular.

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

20. oRAÇÃo APÓs A CoMuNHÃo

P. oremos (silêncio): Guardai, ó 
deus, a vossa Igreja sob a vossa 
constante proteção para que, re-
novados pelos sacramentos pas-
cais, cheguemos à luz da ressur-
reição. Por Cristo, nosso senhor. 
T. Amém.

22. CANTo FINAL
 (HL2 p. 130) (vC nº 185) (Co 275)

Cristo venceu, aleluia. Res-
suscitou, aleluia. * o Pai lhe 
deu glória e poder, eis nosso 
canto aleluia. 

1. Este é o dia a em que o amor 
venceu. Brilhante luz iluminou 

• 2ª-: At 2,14.22-32; Sl 15 (16),1-2ª e 5. 7-8.9-10.11 (R/. 1); Mt 28,8-15
• 3ª-: At 2,36-41; Sl 32 (33),4-5.18-19.20 e 22 (R/. 5b); Jo 20,11-18
• 4ª-: At 3,1-10; Sl 104 (105),1-2.3-4.6-7.8-9 (R/. 3b); Lc 24,13-35 
• 5ª-: At 3,11-26; Sl 8,2ª e 5.6-7.8-9 (R/. 2ab); Lc 24,35-48
• 6ª-: At 4,1-12; Sl 117 (118),1-2 e 4.22-24.25-27a(R/. 22); Jo 21,1-14
• SÁB.: At 4,13-21; Sl 117 (118),1 e 14-15.16ab-18.19-21 (R/. 21a); 
   Mc 16,9-15

• 2º DOM. PÁSCOA At 4,32-35; Sl 117 (118),2-4.16ab-18.22-24 (R/.1);      
  1 Jo 5,1-6; Jo 20,19-31 (Tomé)

LEITURAS DA SEMANA DE 9 A 15 ABRIL DE  2012 POVO DE DEUS EM SÃO PAULO
- SEMANÁRIO LITÚRGICO -

Publicação da Mitra Arquidiocesana de São Paulo
Av. Higienópolis, 890 - São Paulo - SP - 01238-000

TEL: 3826-0133 
l Diretor: Côn. Antônio Aparecido Pereira 
l Redator: Pe. Valeriano dos Santos Costa 
l Ilustrador: Marco Funchal  5071-3808
l Diagramador: Eduardo Cruz
l Assinaturas: Luana Oliveira r.216
l Site: www.arquidiocesedesaopaulo.org.br 
l E-mail: povodedeus@input.com.br    
l Impressão:  Atlântica

Músicas:   • Cd Litúrgico X -Tríduo Pascal II - ed. Paulus • Co Cantos e orações  • H. Litúrgico 2 CNBB

res: João Batista e Estevão, Matias 
e Barnabé...e todos os vossos san-
tos. Por Cristo, Senhor nosso. 
T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!
Por ele não cessais de criar e santificar 
estes bens e distribuí-los entre nós.
CP ou CC. Por Cristo, ...
T. Amém.

Rito da comunhão

21. BÊNÇÃo e desPedIdA: 
vigília da Páscoa

as trevas. * Nós fomos salvos 
para sempre.

2. Suave aurora veio anunciando 
que nova era foi inaugurada. * 
Nós fomos salvos para sempre.

3. No coração de todo homem nasce 
a esperança de um novo tempo. * 
Nós fomos salvos para sempre.

FeLIZ PÁsCoA!
Card. D.Odilo P. Scherer Arcebispo de São Paulo

Querido Povo de Deus em São Paulo: 
Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, ale-
luia! Ressuscitou verdadeiramente e está 
no meio de nós, aleluia! Desejo que to-
dos tenham uma feliz e alegre Páscoa!
Esta é a festa mais importante do Cris-
tianismo e da nossa Igreja; por isso, 
durante quarenta dias, nos preparamos 
para ela; celebramos a Semana Santa 
e o solene Tríduo Pascal, culminando 
com este Domingo da Páscoa da Res-
surreição do Senhor; e continuamos 
ainda a celebrar, durante oito dias (Oi-
tava da Páscoa), como se fosse um só 
grande dia de festa! De fato, a Páscoa 
tem um significado imenso para nós!
Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez 
homem, foi condenado à morte injusta 
pela maldade dos homens, mas entre-
gou sua vida sobre a cruz por amor a 
todos nós. Ele mesmo ensinou: “nin-
guém tem maior amor, do que aquele 
que entrega a vida pelos amigos”. E 
fez isso. Deus não o deixou em poder 
da morte, nem deu a vitória aos seus 
inimigos; por isso, fez o seu Cristo le-
vantar-se novamente do pó da morte e 
aparecer vivo aos seus discípulos, para 
continuar a ser seu Mestre e Senhor.
Cristo ressuscitado entregou o domo 
do Espírito Santo aos discípulos e à 
Igreja, para que esta perpetuasse sua 
missão “até o fim dos tempos”. E 
prometeu estar sempre com ela. Por 
isso, na Missa, nós respondemos com 
fé: “Ele está no meio de nós!”. Sim, 
Ele está presente onde os cristãos es-
tão reunidos em seu nome e realizam 

obras em seu nome; está na Palavra do 
Evangelho e da Igreja, que fala em seu 
nome; está presente na Eucaristia e nos 
demais Sacramentos; presente está no 
irmão, especialmente naquele que so-
fre. Está presente na vida de cada um 
de nós e caminha conosco...
A Páscoa de Cristo é celebrada em 
cada Domingo – “Dia do Senhor”. 
Por isso, é tão importante valorizar o 
Domingo, como dia santificado em 
honra de Deus e do Senhor Ressusci-
tado. Domingo é dia de Missa; na cele-
bração da Eucaristia, de maneira toda 
especial, realiza-se sempre de novo o 
encontro do Senhor ressuscitado com 
seus discípulos. Participemos da Missa 
todos os Domingos!
Neste ano, aqui em São Paulo, recorda-
mos o 70º aniversário do grande Con-
gresso Eucarístico realizado em 1942, 
e que marcou a história da cidade. Na 
época, o Arcebispo era Dom José Gas-
par D’Affonseca e Silva, falecido num 
acidente aéreo depois do Congresso. 
Celebraremos este “aniversário eu-
carístico” na Festa de Corpus Christi, 
com uma grande concentração e pro-
cissão de Eucarística, no próximo dia 7 
de junho, a partir das 9,00 horas, partin-
do da igreja de S.Ifigênia na direção da 
Praça da Sé. Será muito bonito! Desde 
logo, convido todos a participarem.
Querido Povo de Deus em São Paulo, 
com renovados votos de feliz Páscoa, 
desejo-lhes grande alegria, consolo e 
coragem, com as bênçãos de Deus!

S.Paulo, 08.04.2012


