
Anim. Hoje é o segundo Domingo 
de Páscoa, dia que o Senhor fez 
para nós. Nossos corações exul-
tam ainda com o aleluia pascal. 
Cristo venceu a morte e nos faz 
viver no seu amor. Vivamos, pois, 
este dia como um dia que não tem 
fim. É por isso que a semana que 
passou foi considerada um Dia 
de Páscoa, celebrado na liturgia 
como páscoa continuada, anteci-
pando o céu.

Povo de deus 
em são Paulo
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1. ABeRTuRA (HL 2, p. 175 - Cd X Fx1)

o senhor ressurgiu, aleluia, 
aleluia! É o Cordeiro pascal, 
aleluia, aleluia! Imolado por 
nós, aleluia, aleluia! É o Cris-
to, senhor, 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. 
T. Bendito seja deus que nos 
reuniu no amor de Cristo. 

3. RITo de AsPeRsÃo

P. Irmãos e irmãs em Cristo, in-
voquemos o Senhor nosso Deus, 
para que se digne abençoar esta 
água que vai ser aspergida sobre 
nós, recordando 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 
maravilha da nossa criação e a ma-
ravilha ainda maior e nossa reden-
ção, dignai-vos abençoar  esta 
água. Fostes vós que a criastes para 
fecundar a terra, para lavar nossos 
corpos e refazer nossas forças. 
Também a fizestes instrumento da 
vossa misericórdia: por ela liber-
tastes o vosso povo do cativeiro e 
aplacastes no deserto a sua sede; 
por ela os profetas 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 pecadora. Que esta 
água seja para nós uma recordação 
do nosso batismo e nos faça par-
ticipar da alegria dos que foram 

Ritos iniciais

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 ma-
nar, * do lado direito do templo 
a jorrar:
//: 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-



Anim. Ouçamos as leituras com 
ouvidos de discípulos, a fim de 
acolhermos o Ressuscitado com 
a alegria com que ele foi acolhi-
do em suas aparições depois da 
Páscoa.

6. PRIMeIRA 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 coi-
sas que possuía, mas tudo entre 
eles era posto em comum. 33Com 
grandes sinais de poder, os após-
tolos davam testemunho da ressur-
reição 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 colocavam aos pés 
dos apóstolos. Depois, era distri-
buído conforme a necessidade de 
cada um. – Palavra do Senhor.
T. Graças a deus.

7. sALMo ResPoNsoRIAL 117(118)
(HL2 p.74, Cd X Fx.8)

dai graças ao senhor, por-
que ele é bom! eterna é a sua 
mi¬sericórdia!

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

2. A mão direita do Senhor fez ma-
ravilhas, * a mão direita do Se-
nhor me levantou. * Não morre-
rei, mas ao contrário, viverei * 

para cantar as grandes obras do 
Senhor. O Senhor severamente 
me provou, * mas não me aban-
donou às mãos da morte.

3. A pedra que os pedreiros rejeita-
ram tornou-se agora a pedra an-
gular. Pelo Senhor é que foi fei-
to tudo isso: Que maravilhas ele 
fez a nossos olhos! Este é o dia 
que o Senhor fez para nós, ale-
gremo-nos e nele exultemos!

8. seGuNdA LeITuRA (1Jo 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 al-
guém, amará também aquele que 
dele nasceu. 2Podemos saber que 
amamos os filhos de Deus, quan-
do amamos a Deus e guardamos 
os seus mandamentos. 3Pois isto 
é amar a Deus: observar 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 ven-
ceu o mundo: a nossa fé. 5Quem é 
o vencedor do mundo, senão aque-
le 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 Espí-
rito é que dá testemunho, porque o 
Espírito é a verdade. 
– Palavra do Senhor.
T. Graças a deus.

9. ACLAMAÇÃo Ao evANGeLHo
(Cd X Fx 3)

Aleluia! Aleluia!Aleluia!
Acreditaste, Tomé, porque me 
viste. Felizes os que creram sem 
ter visto.

10. evANGeLHo (Jo 20,19-31)

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.
19Ao anoitecer daquele dia, o 
primeiro da semana, estando fe-
chadas, 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 convosco”. 20Depois 

destas palavras, mostrou-lhes as 
mãos e o lado. Então os discípulos 
se alegraram por verem o Senhor. 
21Novamente, Jesus disse: “A paz 
esteja convosco. Como o Pai me 
enviou, também eu vos envio”. 22E 
depois de ter dito isto, soprou sobre 
eles e disse: “Recebei o Espírito 
Santo. 23A quem perdoardes os pe-
cados eles lhes serão 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 acreditarei”. 
26Oito dias depois, encontravam-
se os discípulos novamente reuni-
dos em casa, e Tomé estava com 
eles. Estando fechadas as portas, 
Jesus entrou, pôs-se no meio deles 
e disse: “A paz esteja convosco”. 
27Depois 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 incrédu-
lo, mas fiel”. 28Tomé respondeu: 
“Meu Senhor e meu Deus!” 29Je-
sus lhe disse: “Acreditaste, porque 
me viste? Bem-aventurados os que 
creram sem terem visto!” 30Jesus 
realizou muitos outros sinais dian-
te dos discípulos, que não estão 
escritos neste livro. 31Mas estes 
foram escritos para que acrediteis 
que Jesus é o Cristo, o Filho de 
Deus, e para que, crendo, tenhais 
a vida em seu nome.
– Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, senhor.

11. HoMILIA

12. PRoFIssÃo de FÉ

P. Creio em um só Deus, Pai todo-
poderoso, / T. Criador do céu e 
da terra; de todas as coisas visí-
veis e invisíveis. / Creio em um 
só senhor, Jesus Cristo, / Filho 
Unigênito de Deus, / nascido do 
Pai antes de todos os séculos: / 
Deus de Deus, / luz da luz, / Deus 
verdadeiro de Deus verdadeiro, 
/ gerado, não criado, / consubs-
tancial ao Pai. / Por ele todas as 
coisas foram feitas. / E por nós, 
homens, e para nossa salvação, / 
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sus Cristo, / com o Espírito Santo, 
na glória de Deus Pai. Amém.

5. oRAÇÃo

P. oremos (silêncio): Ó deus de 
eterna misericórdia, que reacen-
deis a fé do vosso povo na reno-
vação da festa pascal, aumentai a 
graça que nos destes. e fazei que 
compreendamos melhor o batis-
mo que nos lavou, o espírito que 
nos deu nova vida e o sangue que 
nos redimiu. Por N.s.J.C.
T. Amém.



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.

15. oRAÇÃo soBRe As oFeReNdAs

P. Acolhei, ó deus, as oferendas do 
vosso povo (e dos que renasceram 
nesta Páscoa), para que, renova-
dos pela profissão de fé e pelo ba-
tismo, consigamos a eterna felici-
dade. Por Cristo, nosso senhor. 
T. Amém.

16. 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.
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:
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 

desceu dos céus: /e se encarnou 
pelo Espírito Santo, / no seio da 
virgem Maria, / e se fez homem. 
/Também por nós foi crucificado 
/ sob Pôncio Pilatos; / padeceu e 
foi sepultado. / Ressuscitou ao 
terceiro dia, / conforme as escri-
turas, / e subiu aos céus, / onde 
está sentado à direita do Pai. / E 
de novo há de vir, em sua glória, 
/ para julgar os vivos e os mor-
tos; / e o seu reino não terá fim. / 
Creio no espírito santo, / Senhor 
que dá a vida, / e procede do Pai 
e do Filho; / e com o Pai e o Fi-
lho é adorado e glorificado: / ele 
que falou pelos profetas. / Creio 
na Igreja, /una, santa, católica e 
apostólica. / Professo um só batis-
mo / para remissão dos pecados. 
/ E espero a ressurreição dos mor-
tos / e a vida do mundo que há de 
vir. Amém.

13. oRAÇÃo dos FIÉIs

P. Elevemos nossos corações ao Pai, 
suplicando-lhe com todo fervor: 
T. Alegrai-nos no senhor.  
1. Cumulai a Igreja da mesma ale-
gria que iluminou o coração dos 
Apóstolos. 
2. Iluminai nossa Igreja de São 
Paulo em sua missão de anunciar 
o Cristo Ressuscitado.
3. Fortalecei nossas paróquias em 
sua  missão pastoral. 
4. Dai-nos um coração de peregri-
nos e um espírito pascal.  
5. Promovei uma profunda con-
versão em nossos governantes e 
nossas estruturas sociais.  
6. Iluminai a 50ª Assembleia Geral 
da CNBB, a realizar-se de 18 a 26 
deste mês, em Aparecida.  
 (outras intenções da comunidade)
P. Tudo isso nós vos pedimos, ó 
Pai, por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

circundam este altar, dos quais co-
nheceis a fidelidade e a dedicação 
em vos servir. Eles vos oferecem 
conosco 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 seguran-
ça em suas vidas 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 Jesus 
Cristo. Veneramos também a Vir-
gem Maria e seu esposo São José, 
os santos Apóstolos e Mártires: 
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!
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!
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14. APReseNTAÇÃo dAs oFeReNdAs
(Cd X Fx 6)

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 
temos, seja pra Ti, ó senhor!



Ritos Finais

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-
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.

• 2ª-: At 4,23-31; Sl 2,1-3.4-6.7-9 (R/. cf. 12d) ; Jo 3,1-8
• 3ª-: At 4,32-37; Sl 92 (93),1ab.1c-2.5 (R/. 1a); Jo 3,7b-15
• 4ª-: At 5,17-26; Sl 33 (34),2-3.4-5.6-7.8-9 (R/. 7a); Jo 3,16-21
• 5ª-: At 5,27-33; Sl 33 (34),2 e 9.17-18.19-20 (R/. 7a); Jo 3,31-36
• 6ª-: At 5,34-42; Sl 26 (27),1.4.13-14 (R/. cf. 4ab); Jo 6,1-15
• Sab.-: At 6,1-7; Sl 32 (33),1-2.4-5.18-19 (R/. 22); Jo 6,16-21
• 3º DOM. PÁSCOA At 3,13-15.17-19; Sl 4,2.4.7.9 (R/. 7a); 1Jo 2,1-5a; 
Lc 24,35-48 (Aparição em Jerusalém)
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de deus / e abre nossos olhos à 
verdade do evangelho./ Condu-
ze-nos ao encontro com Jesus, 
/ contagia-nos com a fé que te 
animou/ e infunde em nós cora-
gem e ardor missionário, / para 
testemunharmos a todos / que 
deus habita esta Cidade imensa 
/e tem amor pelo seu povo! /In-
tercede por nós e pela Igreja de 
são Paulo, / ó santo apóstolo de 
Jesus Cristo! Amém

Rito da comunhão
17. RITo dA CoMuNHÃo

18. CANTo de CoMuNHÃo 
(Cd X Fx 10) (Cantos e orações nº318)

1. Andavam pensando, tão tristes, * 
de Jerusalém a Emaús, * os dois 
seguidores de Cristo, * logo após 
o episódio da cruz. * Enquanto 
assim vão conversando, * Jesus 
se achegou devagar: * “De que 
vocês vão palestrando?” * E ao 
Senhor não puderam enxergar.
Fica conosco, senhor, * É 
tarde e a noite já vem! * Fica 
conosco, senhor * somos teus 
seguidores também!

2. Não sabes então, forasteiro, * 
aquilo que aconteceu? * Foi preso 
Jesus Nazareno, * Redentor que 
esperou Israel. * Os chefes a mor-
te tramaram * do santo profeta de 
Deus; * o justo foi crucificado, * 
A esperança do povo morreu.

3. Três dias enfim se passaram, * foi 
tudo uma doce ilusão; * um susto 
as mulheres pregaram: * não en-
contraram seu corpo mais, não. 
* Disseram que ele está vivo, * 
que disso souberam em visão. * 
Estava o sepulcro vazio, * mas 
do mestre ninguém sabe não.

19. oRAÇÃo APÓs A CoMuNHÃo

P. oremos (silêncio): Concedei, 
ó deus onipotente, que conserve-
mos em nossa vida o sacramento 
pascal que recebemos. Por Cris-
to, nosso senhor.
T. Amém.

20. oRAÇÃo Ao Nosso PATRoNo

T. Ó são Paulo, /Patrono de 
nossa Arquidiocese, /discípulo 
e missionário de Jesus Cristo:/ 
ensina-nos a acolher a Palavra 

21. BÊNÇÃo e desPedIdA: 
Tempo pascal

22. CANTo FINAL
 (HL2 p. 130 - 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 
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.

50ª AsseMBLÉIA 
GeRAL dA CNBB 
– APAReCIdA –
de 18 a 26 de abril:

Rezemos pela nossa 
Igreja. 


