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Nº 2247 – Ano C – Branca
2º DOMINGO DA PÁSCOA OU DA DIVINA MISERICÓRDIA – 07/04/2013

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. CANTO DE ABERTURA: 145 / 138 (CD
22)
3. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO
ESPÍRITO SANTO. AMÉM
Dir.: Cristo ressuscitou! Verdadeiramente
ele ressuscitou! Que a sua paz esteja com
vocês!
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
4. INTRODUÇÃO
Anim.: O Senhor se manifesta ressuscitado
em sua comunidade.Ele vem até nós por
intermédio da comunidade reunida, vence
os nossos medos, nos dá a sua paz e sopra
sobre nós o seu Espírito.
Celebramos a páscoa de Jesus que se
manifesta em todas as pessoas e grupos
que promovem a reconciliação no meio
de nós.

Dir.: Invoquemos 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 renovar-nos para que permaneçamos fiéis ao
Espírito que recebemos.
Após um momento de silêncio, a pessoa
que preside reza:
Dir.: Deus de bondade e compaixão, / vós
nos destes a irmã, / fonte de toda a vida, /
e quisestes que, por ela, recebêssemos o
batismo que nos consagra a vós. / Abençoai esta água, / que ela nos proteja neste
dia a vós consagrado, / e renovai, no mais
profundo de cada um de nós, / a fonte viva
da vossa graça, / para que, livres de todos
os males, / possamos caminha sempre
em vossas estradas e praticar aquilo que
é agradável aos vossos olhos. / Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.
Aspersão
(A assembleia é aspergida, ou as pessoas
vão até a água abençoada. Durante o rito
canta-se “Eu vi, eu vi, vi foi água a manar”,
Cantai 770, ou outro canto apropriado).

5. BÊNÇÃO DA ÁGUA E ASPERSÃO

Dir.: Deus de ternura e bondade, tenha
compaixão de nós, perdoe nossos pecados
e nos conduza à vida eterna! Amém!

Oração de bênção da água

6. GLÓRIA: 199 (CD 12) / 209 (CD 23)

7. ORAÇÃO

Aleluia, Aleluia, Aleluia.

OREMOS (pausa): Ó Deus de misericórdia, quem celebra e quem revive a Páscoa do Redentor recebe aumento da fé
e crescimento no amor. Fazei-nos compreender, cada vez mais e melhor, que
o batismo nos lavou no Sangue que nos
remiu, fazendo o Espírito Santo nos dar a
vossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.

S.: “Acreditaste, Tomé, porque me viste.
/ Felizes os que creram sem ter visto!”
12. EVANGELHO: Jo 20,19-31
Dir.: O Senhor esteja conosco!
Todos: Ele está no meio de nós!
Dir.: Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo João.

DEUS NOS FALA

Todos: Glória a vós Senhor!
13. PARTILHA DA PALAVRA

8. PRIMEIRA LEITURA: At 5,12-16

14. PROFISSÃO DE FÉ

9. SALMO RESPONSORIAL: 117(118)

15. PRECES DA COMUNIDADE

DAÍ GRAÇAS AO SENHOR, PORQUE ELE
É BOM!
“ETERNA É A SUA MISERICÓRDIA!”

Dir.: Confiantes na presença do Mestre
que está entre nós, elevemos a Deus Pai
as nossas súplicas, cantando:

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!”

ESCUTA-NOS, SENHOR DA GLÓRIA!
Cristo, luz e salvação de todos os povos,
acende o fogo do teu Espírito em nós que
proclamamos a tua ressurreição!

“A pedra que os pedreiros rejeitaram,
tornou-se agora a pedra angular.
Pelo Senhor é que foi feito tudo isso:
Que maravilhas ele fez a nossos olhos!
Este é o dia que o Senhor fez para nós,
alegremo-nos e nele exultemos!

Cristo, vida e ressurreição, abençoa os que
participaram da tua páscoa pelo batismo!
Cristo, senhor da paz, concede-nos lutar
sempre na promoção da justiça e da paz!
Cristo, vencedor da , morte, acolhe com
bondade, em tua casa, todos os nossos
irmãos e irmãs que partiram!

Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação,
ó Senhor, dai-nos também prosperidade!”
Bendito seja, em nome do Senhor,
aquele que em seus átrios vai entrando!
Desta casa do Senhor vos bendizemos.
Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine!

Senhor, ilumina os bispos brasileiros, que
se reúnem em assembleia entre os dias
10 e 19 deste mês.

10. SEGUNDA LEITURA: Ap 1,9-11a.1213.17-19

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

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Todos: Amém.
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(Recomenda-se fazer oração pela 51ª
Assembleia Geral dos Bispos do Brasil,
em Aparecida, nos dias 10 a 19 de abril)

• Amanhã, 8 de abril, Festa de Nossa
Senhora da Penha, missa de encerramento
na Prainha – Vila Velha - às 16h.
23. CANTO ENVIO: 679 (CD 22) / 680 (CD 1)

DEUS FAZ COMUNHÃO

24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Deus, que, pela ressurreição de seu
Filho único, nos deu a graça da redenção
e nos adotou como filhos e filhas, nos
conceda a alegria de sua benção.

16. PARTILHA DOS DONS: 434 (CD 1) /
436 (CD 25)
RITO DA COMUNHÃO

Todos: Amém.

17. PAI NOSSO

Dir.: A bênção do Deus cheio de bondade,
Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre
nós e permaneça para sempre.

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho,
ousamos dizer Pai nosso...

Todos: Amém.

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 793 (CD 5)

Dir.: Glorifiquemos ao Senhor com nossas
vidas. Vamos em paz e que o Senhor nos
acompanhe!

19. COMUNHÃO: 144 (CD 22)/ 606 (CD 1)
20. RITO DE LOUVOR: 819 (CD 18) / 822
(CD 18)

Todos: Graças a Deus!

(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico.)

25. LEITURAS DA SEMANA
2ª-feira: Is 7,10-18;8,10 / Sl 39(40) /
Hb 10,4-10 / Lc 1,26-38
3ª-feira: At 4,32-37 / Sl 92(93) /
Jo 3,7b-15
4ª-feira: At 5,17-26 / Sl 33(34) /
Jo 3,16-21
5ª-feira: t 5,27-33 / Sl 33(34) /
Jo 3,31-36
6ª-feira: At 5,34-42 / Sl 26(27) /
Jo 6,1-15
Sábado: At 6,1-17 / Sl 32(33) /
Jo 6,16-21

21. ORAÇÃO
OREMOS(pausa): Ó Deus, vós sois poderoso e nos dais a alegria do encontro
com os irmãos e irmãs, ao redor da vossa
Palavra. Dai-nos, portanto, força de realizar nossa Páscoa no dia a dia de nossa
vida, em comunhão com todos. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

DEUS NOS ENVIA
22. NOTÍCIAS E AVISOS
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ORIENTAÇÕES
w Preparar bem o espaço celebrativo, destacando o círio, a mesa da Palavra e o altar,
usando a cor branca ou amarela.
w Acender, solenemente, o círio pascal, que
poderá ser trazido na procissão de entrada,
ou já enfeitado em lugar bem visível.
w A pessoa que acende o círio diz: “Bendito
sejais, Deus da vida, pela ressurreição de
Jesus Cristo e por essa luz radiante!”.
w Durante o tempo pascal, é recomendável que

se faça o rito penitencial sob a forma de
aspersão com a água abençoada na Vigília
Pascal, como recordação do nosso batismo.
Durante o tempo pascal, valorizar também a
fonte batismal, flores, iluminações, ícones,
etc. e convidar os fiéis a contemplar e rezar
com nesses símbolos batismais.
w A comunidade poderá escolher fazer o rito
da aspersão, previsto no Ato penitencial,
no momento da Profissão de fé.

Domingo da Misericórdia Divina
No dia 22 de fevereiro de 1931, Ir. Maria
Faustina Kowalska, apóstola e mensageira da
Misericórdia Divina, recebeu o seguinte pedido
de Jesus:
“ Pinta uma Imagem de acordo com o
modelo que estás vendo, com a inscrição:
Jesus, eu confio em vós” (Diário, 47). Quero
que essa Imagem (...) seja benta solenemente
no primeiro domingo depois da Páscoa, e esse
Domingo deve ser a Festa da Misericórdia”
(Diário, 49).
A Imagem representa Jesus Ressuscitado
trazendo a nós a paz pela remissão dos pecados,
pelo preço da Sua Paixão e Morte na Cruz.
Os raios do Sangue e da Água que brotam do
Coração (invisível na Imagem), transpassado
por uma lança, e as cicatrizes das chagas da
crucifixão relembram os acontecimentos da
Sexta-Feira Santa (Jo 19, 17-18. 33-37). A
Imagem de Jesus Misericordioso une, então,
estes dois acontecimentos evangélicos que
mais plenamente falam sobre o amor de Deus
para com o ser humano.
Com providencial solicitude pastoral,
acolhendo o desejo de fiéis do mundo inteiro de exaltar a Misericórdia Divina, e movido
pela ternura do Pai das Misericórdias, o Santo
Padre João Paulo II estabeleceu que no Missal
Romano, depois do título “Segundo Domingo
da Páscoa”, fosse acrescentado “ou da Misericórdia Divina”.

Doravante a celebração do “Domingo
da Misericórdia Divina” terá a finalidade de
inculcar no coração dos fiéis a confiança total
na Misericórdia Divina.
O mundo contemporâneo só encontrará
a verdadeira paz e salvação, quando se deixar
envolver pela misericórdia apresentada por
Jesus na parábola do filho pródigo, e entender
que o amor de Deus é capaz de debruçar-se
sobre todos os filhos e filhas pródigos, sobre
qualquer miséria humana e, especialmente,
sobre toda miséria moral, sobre o pecado (cf.
DM, 6).
O essencial do culto da Misericórdia de
Deus consiste na atitude cristã de total confiança
em Deus e no amor efetivo ao próximo. Mais
do que muitas palavras devemos cultivar uma
confiança inabalável em Deus misericordioso
e tornar-nos cada vez mais misericordiosos e
solidários, sobretudo para com os mais desprotegidos...
Por isso, a Misericórdia é a bem-aventurança do discípulo e discípula de Jesus: “Felizes
os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia” (Mt 5, 7).
Sejamos apóstolos e testemunhas ardorosas da Misericórdia Divina!
Dom Nelson Westrupp, scj
Presidente do Conselho Episcopal Regional Sul
1 - CNBB
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