
Anim. Neste encontro dominical 
e pascal com Jesus, como os 
discípulos de Emaús, acolhamos 
o Ressuscitado, que caminha 
conosco para nos fortalecer e 
abrir-nos o coração à inteligência 
das Escrituras. Que o terceiro 
Companheiro, que nos revela os 
mistérios da Escritura e nos faz 
perceber que tudo converge pa-
ra Jesus, não nos deixe afastar 
do caminho da Palavra e da 
mesa eucarística. Assim perma-
neceremos unidos na Igreja e fiéis 
ao Espírito que nos conduz na 
missão.

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. 

3. ATo PeNITeNCIAL

P. No dia em que celebramos a 
vitória de Cristo sobre o peca-
do e a morte, também nós somos 
convidados a morrer ao pecado e 
ressurgir para uma vida nova. Re-
conheçamo-nos necessitados da 
misericórdia do Pai.

(Silêncio)
P. Senhor, que sois o eterno sacer-
dote da nova Aliança tende pieda-
de de nós.
T. senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que nos edificais como 
pedras vivas no templo santo de 
Deus, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que nos tornais con-
cidadãos dos santos no reino dos 
céus, tende piedade de nós.
T. senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna.
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-

Ritos iniciais

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, que o 
vosso povo sempre exulte pela sua 
renovação espiritual, para que, 
tendo recuperado agora com ale-
gria a condição de filhos de Deus, 
espere com plena confiança o dia 
da ressurreição. Por N.s.J.C.
T. Amém.

LituRgia da PaLavRa

Anim. Como os discípulos Emaús, 
ouçamos as leituras que mostram 
que Cristo é o centro das Escritu-
ras e o ápice da Revelação. 

6. PRIMeIRA LeITuRA (At 3,13-15.17-19)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, Pedro se dirigiu 
ao povo, dizendo: 13”O Deus de 
Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus 
de nossos antepassados glorificou 
o seu servo Jesus. Vós o entregas-
tes e o rejeitastes diante de Pila-
tos, que estava decidido a soltá-lo. 
14Vós rejeitastes o Santo e o Justo, 
e pedistes a libertação para um as-
sassino. 15Vós matastes o autor da 
vida, mas Deus o ressuscitou dos 
mortos, e disso nós somos teste-
munhas. 17E agora, meus irmãos, 
eu sei que vós agistes por igno-
rância, assim como vossos che-
fes. 18Deus, porém, cumpriu desse 



modo o que havia anunciado pela 
boca de todos os profetas: que o 
seu Cristo haveria de sofrer. 19Arre-
pendei-vos, portanto, e convertei-
vos, para que vossos pecados se-
jam perdoados”. 
– Palavra do Senhor.
T. Graças a deus.

7. sALMo ResPoNsoRIAL sl 4 
(HL 2 p, 75 Cd X Fx2)

sobre nós fazei brilhar o es-
plendor * de vossa face, ó 
deus do universo!

1. Quando eu chamo, respondei-
me, * ó meu Deus, minha justi-
ça! * Vós que soubestes aliviar-
me * nos momentos de aflição, 
* atendei-me por piedade * e 
escutai minha oração!

2. Compreendei que nosso Deus 
* faz maravilhas por seu servo 
* e que o Senhor me ouvirá, * 
quando lhe faço minha prece.

3. Muitos há que se perguntam: 
* “Quem nos dá felicidade?” * 
Sobre nós fazei brilhar * o es-
plendor de vossa face!

4. Eu tranquilo vou deitar-me * e 
na paz logo adormeço, * pois só 
vós, ó Senhor Deus, * dais se-
gurança à minha vida!

8. seGuNdA LeITuRA (1Jo 2,1-5)

Leitura da Primeira Carta de João. 
1Meus filhinhos, escrevo isto para 
que não pequeis. No entanto, se al-
guém pecar, temos junto do Pai um 
Defensor: Jesus Cristo, o Justo. 2Ele 
é a vítima de expiação pelos nossos 
pecados, e não só pelos nossos, mas 
também pelos pecados do mundo 
inteiro. 3Para saber que o conhece-
mos, vejamos se guardamos os seus 
mandamentos. 4Quem diz: “Eu co-
nheço a Deus”, mas não guarda os 
seus mandamentos, é mentiroso, e 
a verdade não está nele. 5Naquele, 
porém, que guarda a sua palavra, o 
amor de Deus é plenamente realiza-
do. – Palavra do Senhor.
T. Graças a deus.

9. ACLAMAÇÃo Ao evANGeLHo
(Cd X Fx 3)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! * 
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Senhor Jesus, revelai-nos o sen-
tido da Escritura, * fazei o nos-

so coração arder, * quando nos 
falardes!

10. evANGeLHo (Lc 24,35-48)

P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas
T. Glória a vós, senhor.
P. Naquele tempo, 35os dois discí-
pulos contaram o que tinha acon-
tecido no caminho, e como tinham 
reconhecido Jesus ao partir o pão. 
36Ainda estavam falando, quando 
o próprio Jesus apareceu no meio 
deles e lhes disse: “A paz esteja 
convosco!” 37Eles ficaram assus-
tados e cheios de medo, pensando 
que estavam vendo um fantasma. 
38Mas Jesus disse: “Por que estais 
preocupados, e por que tendes dú-
vidas no coração? 39Vede minhas 
mãos e meus pés: sou eu mesmo! 
Tocai em mim e vede! Um fan-
tasma não tem carne nem ossos, 
como estais vendo que eu tenho”. 
40E dizendo isso, Jesus mostrou-
lhes as mãos e os pés. 41Mas eles 
ainda não podiam acreditar, por-
que estavam muito alegres e sur-
presos. Então Jesus disse: “Tendes 
aqui alguma coisa para comer?” 
42Deram-lhe um pedaço de peixe 
assado. 43Ele o tomou e comeu 
diante deles. 44Depois disse-lhes: 
“São estas as coisas que vos falei 
quando ainda estava convosco: era 
preciso que se cumprisse tudo o 
que está escrito sobre mim na lei 
de Moisés, nos Profetas e nos Sal-
mos”. 45Então Jesus abriu a inteli-
gência dos discípulos para enten-
derem as Escrituras, 46e lhes disse: 
“Assim está escrito: ‘O Cristo so-
frerá e ressuscitará dos mortos ao 
terceiro dia 47e no seu nome, serão 
anunciados a conversão e o perdão 
dos pecados a todas as nações co-
meçando por Jerusalém’. 48Vós se-
reis testemunhas de tudo isso”.
– Palavra da salvação.
T. Glória a vós, senhor.

11. HoMILIA

12. PRoFIssÃo de FÉ

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso 
/ T. criador do céu e da terra,/ e em 
Jesus Cristo seu único Filho, nosso 
Senhor, / que foi concebido pelo po-
der do espírito santo; /nasceu da 

Virgem Maria;/ padeceu sob Pôn-
cio Pilatos, / foi crucificado, morto 
e sepultado. / desceu à mansão dos 
mortos; /ressuscitou ao terceiro dia, 
/ subiu aos céus; / está sentado à 
direita de Deus Pai todo-poderoso, / 
donde há de vir a julgar os vivos e 
os mortos. / Creio no Espírito San-
to; / na santa Igreja Católica; / na 
comunhão dos santos; / na remissão 
dos pecados; / na ressurreição da 
carne; / na vida eterna.
Amém.

13. oRAÇÃo dos FIÉIs

P. Invoquemos a Deus Pai, ilu-
minados pelo mistério pascal de 
Cristo, rezando juntos: 
T. dai-nos a inteligência da fé e 
o amor às escrituras. 
1. Pai Santo, iluminai a Igreja em 
sua missão de celebrar os misté-
rios e cuidar da Revelação.  
2. Fortalecei a Igreja de São Pau-
lo e nosso Arcebispo, o Cardeal 
Dom Odilo.
3. Olhai nossas regiões Episcopais 
e abençoai os Bispos Auxiliares.  
4. Animai nossas pastorais em sua 
atuação profética na Cidade. 
5. Ajudai-nos a dar continuidade 
às propostas da Campanha da Fra-
ternidade.  
6. Protegei os fracos e indefesos e 
dai-nos a força da solidariedade.
(outras intenções da comunidade)
P. Tudo isso nós vos pedimos, ó 
Pai, por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

LituRgia EucaRística
14. APReseNTAÇÃo dAs oFeReNdAs
(HL2, p. 122 -Fx6)

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 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.



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. Anunciamos, senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. vinde, senhor Jesus!
CC. Celebrando agora, ó Pai, a 
memória do vosso Filho, da sua 
paixão que nos salva, da sua glo-
riosa ressurreição e da sua ascen-
são ao céu, e enquanto esperamos 
a sua nova vinda, nós vos oferece-
mos em ação de graças este sacri-
fício de vida e santidade.
T. Recebei, ó senhor, a nossa 
oferta!
Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacri-
fício que nos reconcilia convosco 
e concedei que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do vosso 
Filho, sejamos repletos do Espíri-
to Santo e nos tornemos em Cristo 
um só corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e 
um só espírito!
1C. Que ele faça de nós uma ofe-
renda perfeita para alcançarmos a 
vida eterna com os vossos santos: 
a Virgem Maria, Mãe de Deus, os 
vossos Apóstolos e Mártires, São 
Paulo, patrono da nossa Arquidio-
cese, N. e todos os santos, que não 
cessam de interceder por nós na 
vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita 
oferenda!
2C. E agora, nós vos suplicamos, 
ó Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a sal-
vação ao mundo inteiro. Confirmai 
na fé e na caridade a vossa Igreja, 
enquanto caminha neste mundo: o 
vosso servo o Papa Bento, o nos-
so bispo Odilo, com os Bispos do 
mundo inteiro, o clero e todo o 
povo que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!
Atendei às preces da vossa família, 
que está aqui, na vossa presença. 

15. oRAÇÃo soBRe As oFeReNdAs

P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o senhor...
P. Acolhei, ó Deus, as oferendas 
da vossa Igreja em festa. Vós que 
sois a causa de tão grande júbilo, 
concedei-lhe também a eterna 
alegria. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

16. oRAÇÃo euCARÍsTICA III
(Prefácio da Páscoa III)

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 tempo solene 
em que Cristo, nossa Páscoa, foi 
imolado. Ele continua a oferecer-se 
pela humanidade, e junto de vós é 
nosso eterno intercessor. Imolado, 
já não morre; e, morto, vive eterna-
mente. Unidos à multidão dos an-
jos e dos santos, transbordando de 
alegria pascal, nós vos aclamamos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
T. santo, santo, santo...
CP. Na verdade, vós sois santo, 
ó Deus do universo, e tudo o que 
criastes proclama o vosso louvor, 
porque, por Jesus Cristo, vosso Fi-
lho e Senhor nosso, e pela força do 
Espírito Santo, dais vida e santida-
de a todas as coisas e não cessais de 
reunir o vosso povo, para que vos 
ofereça em toda parte, do nascer ao 
pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
CC. Por isso, nós vos suplicamos: 
santificai pelo Espírito Santo as 
oferendas que vos apresentamos 
para serem consagradas, a fim de 
que se tornem o Corpo  e  o San-
gue de Jesus Cristo, vosso Filho 
e Senhor nosso, que nos mandou 
celebrar este mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó 
senhor!
Na noite em que ia ser entregue, ele 
tomou o pão, deu graças, e o partiu 
e deu a seus discípulos, dizendo:
ToMAI, Todos, e CoMeI: 
IsTo É o Meu CoRPo, Que 
seRÁ eNTReGue PoR vÓs.

17. RITo dA CoMuNHÃo

P. Rezemos com amor e confiança a 
oração que o Senhor nos ensinou: 
T. Pai nosso que estais nos céus, 
santificado seja o vosso nome; 
venha a nós o vosso Reino, seja 
feita a vossa vontade assim na 
terra como no céu. o pão nos-
so de cada dia nos dai hoje; 
perdoai-nos as nossas ofensas, 
assim como nós perdoamos a 
quem nos tem ofendido, e não 
nos deixeis cair em tentação, 
mas livrai-nos do mal.
P. 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, en-
quanto, vivendo a esperança, aguar-
damos a vinda do Cristo Salvador.
T. vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre!
P. Senhor Jesus Cristo, dissestes 
aos vossos Apóstolos: Eu vos dei-
xo a paz, eu vos dou a minha paz. 
Não olheis os nossos pecados, mas 
a fé que anima a vossa Igreja; dai-
lhe, segundo o vosso desejo, a paz 
e a unidade. Vós que sois Deus, 
com o Pai e o Espírito Santo.
T. Amém.
P. A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.
T. o amor de Cristo nos uniu.

Rito da comunhão

Reuni em vós, Pai de misericórdia, 
todos os vossos filhos e filhas dis-
persos pelo mundo inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vos-
sos filhos!
3C. Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs que 
partiram desta vida e todos os que 
morreram na vossa amizade. Uni-
dos a eles, esperamos também nós 
saciar-nos eternamente da vossa 
glória, por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça.
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo 
e em Cristo, a vós, Deus Pai todo-
poderoso, na unidade do Espírito 
Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.
T. Amém.



Ritos Finais

P. Irmãos e irmãs, saudai-vos em 
Cristo Jesus.
T. Cordeiro de deus que tirais 
o pecado do mundo, tende pie-
dade de nós. / Cordeiro de deus 
que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. / Cordei-
ro de deus que tirais o pecado 
do mundo, dai-nos a paz.
P. Felizes os convidados para a 
Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo.
T. senhor, eu não sou digno(a) 
de que entreis em minha mo-
rada, mas dizei uma palavra e 
serei salvo(a).

18. CANTo de CoMuNHÃo 
(Cd X Fx 10)

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.

4. Jesus foi então relembrando: 
* pro Cristo na glória entrar, * 

profetas já tinham falado, * sofri-
mentos devia enfrentar. * E pelo 
caminho afora * ardia-lhes o co-
ração: * Falava-lhes das escritu-
ras, * explicando a sua missão.

5. Chegando, afinal, ao destino, * 
Jesus fez que ia passar, * mas 
eles demais insistiram: * “Vem 
Senhor, vem conosco ficar!” * 
Sentado com eles à mesa, * deu 
graças e o pão repartiu; * dos dois 
foi tão grande a surpresa: * “Jesus 
Cristo, o Senhor ressurgiu”.

19. oRAÇÃo APÓs A CoMuNHÃo

P. oremos (silêncio): Ó deus, 
olhai com bondade o vosso povo 
e concedei aos que renovastes 
pelos vossos sacramentos a gra-
ça de chegar um dia à glória da 
ressurreição da carne. Por Cris-
to, nosso senhor.
T. Amém.

20. oRAÇÃo Ao Nosso PATRoNo

T. Ó são Paulo, /Patrono de nos-
sa Arquidiocese, /discípulo e mis-
sionário de Jesus Cristo:/ ensina-
nos a acolher a Palavra de deus / 
e abre nossos olhos à verdade do 
evangelho./ Conduze-nos ao en-
contro com Jesus, / contagia-nos 
com a fé que te animou/ e infunde 
em nós coragem e ardor missio-
nário, / para testemunharmos a 
todos / que deus habita esta Ci-
dade imensa /e tem amor pelo seu 
povo! /Intercede por nós e pela 
Igreja de são Paulo, / ó santo 
apóstolo de Jesus Cristo! Amém
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redenção e vos adotou como filhos 
e filhas, vos conceda a alegria de 
sua bênção. 
T. Amém. 
P. Aquele que, por sua morte, vos 
deu a eterna liberdade, vos conce-
da, por sua graça, a herança eterna.
T. Amém.
P. E, vivendo agora retamente, 
possais no céu unir-vos a Deus, 
para o qual, pela fé, já ressuscitas-
tes no batismo. 
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-podero-
so, Pai e Filho  e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Ide em paz, e o Senhor vos 
acompanhe. 
T. Amém.

22. CANTo FINAL (Co 275)

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

1.Este é o dia 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.

21. BÊNÇÃo e desPedIdA MR p. 523

P. O Senhor esteja convosco. 
T. ele está no meio de nós. 
P. Deus, que pela ressurreição do 
seu Filho único vos deu a graça da 

MISSA NO  
DIA DO TRABALHO

Presidida por  
d. odilo Cardeal scherer.
dia 1º de maio, terça-feira,   
às 9:00h, na Catedral da sé.

Participe!!!!

No domingo, dia 6 de maio, 
RoMARIA dA ARQuIdIoCese 

Ao sANTuÁRIo de 
N. sra. APAReCIdA. 

Informe-se em sua comunidade 
e participe conosco!


