COR LITÚRGICA: BRANCA

ANO XX - 25/04/2021 - Nº 1190- ANO LITÚRGICO B

QUARTO DOMINGO DA PÁSCOA
ANIMADOR(A): A Igreja celebra hoje,
no quarto domingo da Páscoa, a festa
do Bom Pastor. Cristo Ressuscitado
cuida de nós e se faz presente em todas
as pessoas que, de alguma forma,
entregam suas vidas pela salvação dos
irmãos. Entre essas pessoas, a Igreja
recorda as vocações sacerdotais e
religiosas, pedindo que o Bom Pastor
aumente o número de vocacionados e
dê perseverança aos que já assumiram
sua vocação consagrada.

RITOS INICIAIS
1. CANTO INICIAL
Sou bom pastor ovelhas guardarei
/ Não tenho outro oficio nem terei /
Toda vida eu tiver eu lhes darei
1. Maus pastores, num dia de sombra
/ Não cuidaram e o rebanho se perdeu
/ Vou sair pelo campo reunir o que é
meu / Conduzir e salvar
2. Verdes prados e belas montanhas /
Hão de ver o pastor, rebanho atrás /
Junto a mim, as ovelhas terão muita
paz /Poderão descansar
2. SAUDAÇÃO
Ao critério do presidente

3. ATO PENITENCIAL
PR.: Em Jesus Cristo, o Justo, que
intercede por nós e nos reconcilia
com o Pai, abramos o nosso espírito
ao arrependimento, para sermos
menos indignos de nos aproximar da
mesa do Senhor.
Silêncio Orante

Pr: Senhor, nossa paz, tende piedade
de nós.
As: Senhor, tende piedade de nós.
Pr: Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós.
As: Cristo, tende piedade de nós.

Pr: Senhor, nossa vida, tende piedade
de nós.
As: Senhor, tende piedade de nós.
PR.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
AS.: Amém.
4. GLÓRIA (preferencialmente cantado)
Glória a Deus nas alturas, e paz na
terra aos homens por Ele amados.
Senhor Deus, Rei dos céus, Deus
Pai todo-poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos
adoramos, nós vos glorificamos,
nós vos damos graças por vossa
imensa glória. Senhor Jesus Cristo,
Filho Unigênito, 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,
Jesus Cristo, com o Espírito Santo,
na glória de Deus Pai. Amém.
5. ORAÇÃO DO DIA
PR.: Deus eterno e todo-poderoso,
conduzi-nos à comunhão das alegrias
celestes, para que o rebanho possa
atingir, apesar de sua fraqueza, a
fortaleza do Pastor. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo.
AS.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
6. 1ª LEITURA (At 4,8-12)
LEITOR(A): Leitura dos Atos dos
Apóstolos.

Naqueles dias, 8Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: “Chefes do povo e
anciãos: 9hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um
enfermo e pelo modo como foi curado. 10Ficai, pois, sabendo todos vós e
todo o povo de Israel: é pelo nome de
Jesus Cristo, de Nazaré, — aquele
que vós crucificastes e que Deus
ressuscitou dos mortos — que este
homem está curado, diante de vós.
11
Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a
pedra angular. 12Em nenhum outro há
salvação, pois não existe debaixo do
céu outro nome dado aos homens,
pelo qual possamos ser salvos”.
Palavra do Senhor.
AS.: Graças a Deus.
7. SALMO RESPONSORIAL 117 (118)
SALMISTA: A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a
pedra angular.
SALMISTA: Dai graças ao Senhor,
porque ele é bom!/ “Eterna é a sua
misericórdia!”/ É melhor buscar refúgio no Senhor,/ do que pôr no ser
humano a esperança;/ é melhor buscar refúgio no Senhor,/ do que contar
com os poderosos deste mundo!
SALMISTA: Dou-vos graças, ó Senhor,
porque me ouvistes/ e vos tornastes
para mim o Salvador!/ 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!
SALMISTA: Bendito seja, em nome
do Senhor,/ aquele que em seus átrios
vai entrando!/ Vós sois meu Deus, eu
vos bendigo e agradeço!/ Vós sois
meu Deus, eu vos exalto com louvores!/ Dai graças ao Senhor, porque ele

é bom!/ “Eterna é a sua misericórdia!”
8. 2ª Leitura (1Jo. 3,1-2)
LEITOR(A) Leitura da Primeira
Carta de São João
Caríssimos, 1vede que grande presente de amor o Pai nos deu : de sermos
chamados de filhos de Deus! E nós o
somos! Se o mundo não nos conhece,
é porque não conhece o Pai. 2 Caríssimos, desde já somos filhos de Deus,
mas nem sequer se manifestou o que
seremos! Sabemos que, quando
Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal
como Ele é. Palavra do Senhor
AS.: Graças á Deus
9. ACLAMAÇÃO
Refrão: Aleluia, aleluia, aleluia,
aleluia, aleluia! (bis)
1. Eu sou o Bom Pastor, diz o Senhor:
eu conheço minhas ovelhas e elas me
conhecem a mim.
10. EVANGELHO (Jo 10,11-18)
PR.: O Senhor esteja convosco.
AS.: Ele está no meio de nós.
PR.: Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo João.
AS.: Glória a vós, Senhor!
PR.: Naquele tempo, disse Jesus:
11
“Eu sou o bom pastor. O bom pastor
dá a vida por suas ovelhas. 12O mercenário, que não é pastor e não é dono
das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as
ataca e dispersa. 13Pois ele é apenas
um mercenário que não se importa
com as ovelhas. 14Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e
elas me conhecem, 15assim como o Pai
me conhece e eu conheço o Pai. Eu
dou minha vida pelas ovelhas. 16Tenho ainda outras ovelhas que não são
deste redil: também a elas devo conduzir; elas escutarão a minha voz, e
haverá um só rebanho e um só pastor.
17
É por isso que o Pai me ama, porque
dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. 18Ninguém tira a
minha vida, eu a dou por mim mesmo; tenho poder de entregá-la e
tenho poder de recebê-la novamente;
essa é a ordem que recebi do meu
Pai”.Palavra da Salvação.
AS.: Glória a vós, Senhor!

11. HOMILIA / REFLEXÃO
12. PROFISSÃO DE FÉ
13. PRECES DA COMUNIDADE
Sugerimos que a equipe de liturgia
prepare preces que expressem a vida
da comunidade.

PR.: Irmãos e irmãs, no dia consagrado ao Bom Pastor, dirijamos nossas
preces ao Pai, pedindo-lhe também
pela unidade do rebanho e pela santidade dos pastores.
AS.: Santificai e uni vosso rebanho!
1. Pela Igreja, para que, ao redor do
Cristo Bom Pastor, viva cada vez mais a
unidade do único rebanho, rezemos:
2. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco,
por todo clero e por todos agentes da
evangelização, para que, a exemplo
do Pastor Eterno, dediquem cada vez
mais suas vidas à unidade do único
rebanho, rezemos:
3. Pelas pessoas que se dedicam a
praticar o bem, espalhando esperança e solidariedade, para que sejam
abençoadas por Deus e contagiem
outras pessoas com seu testemunho,
rezemos:
4. Por todos os que, de alguma forma, trabalham pela Pastoral Vocacional, para que o Cristo Bom Pastor
os recompense e fortaleça incessantemente, rezemos:
PR.: Tudo isto, nós Vos pedimos ó
Pai, em nome de Jesus, vosso Filho e
nosso Bom Pastor.
AS.: Amém.

LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
Na Celebração da Palavra

RITO DE PARTILHA
ANIMADOR(A): Vencendo o poder da
morte, Jesus Cristo ressuscitou. Renovemos também nós o compromisso
com a nossa fé. Tal compromisso nos
leva à partilha e à solidariedade. Nesta
certeza, façamos nossa oferta:
Canto: Sabes, Senhor, o que temos
é tão pouco pra dar. Mas este
pouco nós queremos com os
irmãos compartilhar.
1. Queremos nesta hora diante dos
irmãos comprometer a vida, buscando a união.

2. Sabemos que é difícil os bens compartilhar; mas com a tua graça,
Senhor, queremos dar.
RITO DE ACOLHIDA E LOUVOR
PR.: Cristo ressuscitou para a nossa
libertação. Vamos acolher com alegria em nosso meio o Cristo Ressuscitado, Deus de Amor Sacramentado.
Cantemos.
Um Ministro Extraordinário da Eucaristia deposita sobre o altar as espécies
consagradas. A comunidade canta:

Canto:
Onde está o amor e a caridade /
Deus aí está (bis)
1. Congregou-nos num só corpo o
amor de Cristo / Exultemo-nos e nele
jubilemos / Ao Deus vivo nós temamos, mas amemos / E sinceros uns
aos outros, nos queiramos.
PR.: O Senhor esteja com vocês.
AS.: Ele está no meio de nós!
PR.: Demos graças ao Senhor, nosso
Deus.
AS.:É nosso dever e nossa salvação!
PR.: Nós vos damos graças, ó Deus da
vida, porque neste tempo festivo da
Páscoa, nos acolheis na comunhão do
vosso amor e renovais nossos corações
e nossa vida com a alegria da ressurreição de Jesus nosso Bom Pastor.
AS.: Glória a vós, Senhor, graças e
louvor.
PR.: Esta comunidade aqui reunida
recorda a vitória de Jesus sobre a
morte, escutando a sua Palavra e
dando graças, na esperança de ver o
novo céu e a nova terra, onde não
haverá mais fome, nem morte, nem
dor, e onde viveremos na plena comunhão do vosso amor.
AS.: Glória a vós...
PR.: Enviai sobre nós o vosso Espírito,
apressai o tempo da vinda do vosso
reino, e recebei o louvor de todo o
universo e de todas as pessoas que
vos buscam.
AS.: Glória a vós...
RITO DE COMUNHÃO
PR.: Preparando-nos para comungar,
vos chamamos de Pai:
AS.: Pai Nosso...
Segue-se o Rito da Paz

PR.: Felizes os convidados para a ceia
do Senhor! Eis o Cordeiro de Deus...
AS.: Senhor, eu não sou digno...
Prosseguir a partir do Canto da
Comunhão

LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE APRESENTAÇÃO
DAS OFERENDAS
Eu creio num mundo novo / Pois
Cristo ressuscitou / Eu vejo sua luz
no povo / Por isso alegre sou
1. Em toda pequena oferta, / Na força
da união, / No pobre que se liberta, /
Eu vejo ressurreição
2. Na mão que foi estendida, / No
dom da libertação, / Nascendo uma
nova vida, / Eu vejo ressurreição!
3. Nas flores oferecidas. /E quando se
dá perdão, / Nas dores compadecidas, / Eu vejo ressurreição!
4. Nos homens que estão unidos, /
Com outros partindo o pão, / Nos
fracos fortalecidos, / Eu vejo ressurreição!
5. Na fé dos que estão sofrendo, / No
riso do meu irmão, / Na hora em que
está morrendo, / Eu vejo ressurreição!
15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
PR.: Concedei, ó Deus, que sempre
nos alegremos por estes mistérios
pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna
alegria. Por Cristo, nosso Senhor.
AS.: Amém
16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
Prefácio da Páscoa V (Missal p.425)

PR.: Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre e em todo lugar, mas
sobretudo neste tempo solene em
que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado.
Pela oblação de seu corpo, pregado
na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em
vossas mãos seu espírito, cumprindo
inteiramente vossa santa vontade,
revelando-se, ao mesmo tempo,
sacerdote, altar e cordeiro. Por essa
razão, transbordamos de alegria
pascal, e celebramos vossa glória,
cantando (dizendo) a uma só voz…

AS.: Santo, Santo, Santo, Senhor,
Deus do universo! O céu e a terra
proclamam a vossa glória. Hosana
nas alturas! Bendito o que vem em
nome do Senhor! Hosana nas alturas!
PR.: Na verdade, vós sois santo, ó
Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque,
por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor
nosso, e pela força do Espírito Santo,
dais vida e santidade 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.
AS.: Santificai e reuni o vosso povo!
PR.: 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 Sangue de Jesus Cristo,
vosso Filho e Senhor nosso, que nos
mandou celebrar este mistério.
AS.: Santificai nossa oferenda, ó
Senhor!
PR.: 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.
PR.: 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
REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
PR.: Eis o mistério da fé!
AS.: Anunciamos, Senhor, a vossa
morte e proclamamos a vossa
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
PR.: Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que
nos salva, da sua gloriosa ressurreição
e da sua ascensão ao céu, e enquanto
esperamos a sua nova vinda, nós vos
oferecemos em ação de graças este
sacrifício de vida e santidade.
AS.: Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
PR.: Olhai com bondade a oferenda

da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e
concedei que, alimentando-nos com
o Corpo e o Sangue do vosso Filho,
sejamos repletos do Espírito Santo e
nos tornemos em Cristo um só corpo e
um só espírito.
AS.: Fazei de nós um só corpo e um
só espírito!
PR.: Que ele faça de nós uma oferenda
perfeita para alcançarmos a vida eterna com vossos santos: a Virgem Maria,
Mãe de Deus, São José, seu esposo, os
vossos Apóstolos e Mártires, e todos
os Santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença.
AS.: Fazei de nós uma perfeita oferenda!
PR.: E agora, nós vos suplicamos, ó
Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao
mundo inteiro. Confirmai na fé e na
caridade a vossa Igreja, enquanto
caminha neste mundo: o vosso servo,
o Papa Francisco, nosso Bispo Marco
Aurélio, Evaristo, bispo da Prelazia de
Marajó, nossa Igreja irmã, com os
bispos do mundo inteiro, o clero e
todo o povo que conquistastes.
AS.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja!
PR.: Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na vossa presença.
Reuni em vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
AS.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!
PR.: Acolhei com bondade no vosso
reino os nossos irmãos e irmãs que
partiram desta vida e todos os que
morreram na vossa amizade. Unidos
a eles, esperamos também nós saciarnos eternamente da vossa glória, por
Cristo Senhor nosso.
AS.: A todos saciai com vossa
glória!
PR.: Por ele dais ao mundo todo bem
e toda graça.
PR.: 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.
AS.: Amém.

17. RITO DA COMUNHÃO
ORAÇÃO DO PAI-NOSSO
PR.: O Senhor nos comunicou o seu
Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos:
AS.: 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 nosso 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.
PR.: 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, enquanto,
vivendo a esperança, aguardamos a
vinda do Cristo Salvador.
AS.: Vosso é o reino, o poder e a
glória para sempre!
ORAÇÃO PELA PAZ
PR.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos
vossos Apóstolos: eu vos deixo a paz,
eu vos dou a minha paz. Não olheis os
nossos pecados, mas a fé que anima
vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso
desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois
Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
AS.: Amém!
PR.: A paz do Senhor esteja sempre
convosco.
AS.: O amor de Cristo nos uniu.
A saudação e antífona de comunhão
ficam a critério do presidente

AS.: Cordeiro de Deus que tirais o
pecado do mundo, tende piedade
de nós. / Cordeiro de Deus que
tirais o pecado do mundo, tende
piedade de nós. / Cordeiro de Deus
que tirais o pecado do mundo, dainos a paz.
18. CANTO DE COMUNHÃO
Cristo, nossa Páscoa / Foi imolado,
aleluia! / Glória a Cristo, Rei / Ressuscitado, aleluia!

1. Páscoa sagrada! / Ó festa de luz! /
Precisas despertar / Cristo vai te
iluminar!
2. Páscoa sagrada! / Ó festa universal! / No mundo renovado / É Jesus
glorificado!
3. Páscoa sagrada! / Vitória sem
igual! / A cruz foi exaltada / Foi a
morte derrotada!
4. Páscoa sagrada! / Ó noite batismal! / De tuas águas puras / Nascem
novas criaturas!
5. Páscoa sagrada! / Banquete do
Senhor! / Feliz a quem é dado / Ser às
núpcias convidado!
6. Páscoa sagrada! / Cantemos ao
Senhor! / Vivamos a alegria / Conquistada em meio à dor!
19. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
PR.: Velai com solicitude, ó Bom Pastor, sobre o vosso rebanho e concedei
que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso
Filho. Que vive e reina para sempre.
AS.: Amém.

RITOS FINAIS
20. ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
PR.: Enviai, Senhor, muitos operários
para a vossa messe.
AS.: Pois a messe é grande, Senhor,
e os operários são poucos.
21. COMUNICAÇÕES
22. BÊNÇÃO FINAL MR p.523
PR.: Deus, que pela ressurreição do
seu Filho único vos deu a graça da
redenção e vos adotou como filhos
e filhas, vos conceda a alegria de
sua bênção.
AS.: Amém
PR.: Aquele que, por sua morte, vos
deu a eterna liberdade, vos conceda,
por sua graça, a herança eterna.
AS.: Amém
PR.: E vivendo agora retamente,
possais no céu unir-vos a Deus, para
o qual, pela fé, já ressuscitastes
no batismo.
AS.: Amém

PR.: Abençoe-vos Deus todopoderoso, Pai e Filho † e Espírito Santo.
AS.: Amém
A despedida fica a critério do presidente

23. CANTO FINAL
1. Nossa vida é um louvor a Deus / pelas
suas maravilhas. / Todo dia se tornou
domingo, / toda vida vem de Deus.
Ressurgiu Cristo Deus, / vamos
cantar, aleluia! (Bis)
2 .Vida nova em todo o universo, /
tudo se unificou. / Deus se reconciliou
com os homens / em Jesus, o Salvador.
LITURGIA DA PALAVRA DE CADA DIA:

25 DE ABRIL A 1 MAIO DE 2021
DOM. – 25.04.2021 – 4º Domingo da
Páscoa – At 4, 8-12; Sl 117(118), 1.89.21-23.26-28cd.29(R/.22); 1Jo 3, 1-2;
Jo 10, 11-18 – O bom pastor dá a vida
´por suas ovelhas.
2ªf – 26.04.2021 – 4ª Semana da
Páscoa – At 11, 1-18; Sl 41(42), 23;42(43), 3-4(R/cf. Sl 41[42],3a); Jo 10,
1-10
3ªf – 27.04.2021 – 4ª Semana da
Páscoa – At 11, 19-26; Sl 86(87),1-3.45.6-7(R/Sl116[117],1a); Jo 10, 22-30
4ªf – 28.04.2021 – 4ª Semana da
Páscoa – S. Pedro Chanel e S. Luis
Grignion de Montfort, MFac. – At 12,
24_13,5a; Sl 66(67), 2-3.5.6 e 8 (R/.4);
Jo 12, 44-50
5ªf – 29.04.2021 – 4ª Semana da
Páscoa – S. Catarina de Sena, memória –
At 13, 13-25; Sl 88(89), 2-3.2122.25.27(R/cf.2a); Jo 13, 16-20
6ªf – 30.04.2021 – 4ª Semana da
Páscoa – S. Pio V, MFac. – At 13, 26-33;
Sl 2,6-7.8-9.10-11(R/.7); Jo 14, 1-6
SÁB. 01.05.2021 – 4ª Semana da
Páscoa – S. José Operário, MFac. At 13,
44-52; Sl 97(98), 1.2-3AB.3cd4(R/.3cd);Jo 14, 7-14 * Leitura Própria de
São Jose: Gn 1, 26_2,3 ou Cl 3, 1415.17.23-24; Sl 89(90), 2.3-4.12-13.14
e 16(R/.17c); Mt 13, 54-58 ** Leitura
Própria da Memória: Is 61, 9-11; Sl
44(45), 11-12.14-15.16-17(R/.11a); Lc
11, 27-28
Fonte: Ano Litúrgico – Editora Ave-Maria
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