
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INTRODUÇÃO 

Neste V Domingo da Páscoa Jesus afirma-se “o caminho a verdade e a vida”. Por Ele 

temos a vida, por Ele vamos ao Pai. 

Começa hoje a semana da vida com o tema “a fragilidade humaniza a vida”. 

 

 

AMBIENTE:  

• um crucifixo e uma vela acesa 

• a vela pascal  

• se possível, reunidos à volta da mesa ou local mais apropriado 

• uma pessoa que presida à oração 

• um ou dois leitores 
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Cântico: Cantai ao Senhor um cântico novo (F. Santos) 

https://www.youtube.com/watch?v=5446ktvsg7E 

 

Cantai ao Senhor um cântico novo 

Cantai ao Senhor, terra inteira 

Glória e poder na Sua presença,  

Esplendor e majestade no Seu templo 

Cantai ao Senhor, terra inteira. 

 

 

1. Cantai ao Senhor um cântico novo 

cantai ao Senhor, terra inteira 

cantai ao Senhor, bendizei o seu nome 

anunciai dia a dia a sua salvação. 

Anunciai dia a dia a sua salvação 

 

 

P. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 

R. Ámen. 

 

(Em silêncio reconheçamos as nossas faltas) 

 

P. Senhor, tende piedade de nós. 

R. Senhor, tende piedade de nós. 

 

P. Cristo, tende piedade de nós. 

R. Cristo, tende piedade de nós. 

 

P. Senhor, tende piedade de nós. 

R. Senhor, tende piedade de nós. 
 

 

 

LEITURA I Actos 6,1-7 

«Escolheram sete homens cheios do Espírito Santo...» 

 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 

Naqueles dias, 

aumentando o número dos discípulos, 

os helenistas começaram a murmurar contra os hebreus, 

porque no serviço diário não se fazia caso das suas viúvas. 

Então os Doze convocaram a assembleia dos discípulos e disseram: 

https://www.youtube.com/watch?v=5446ktvsg7E


 

3 
 

«Não convém que deixemos de pregar a palavra de Deus, 

para servirmos às mesas. 

Escolhei entre vós, irmãos, 

sete homens de boa reputação, 

cheios do Espírito Santo e de sabedoria, 

para lhes confiarmos esse cargo. 

Quanto a nós, vamos dedicar-nos totalmente 

à oração e ao ministério da palavra». 

A proposta agradou a toda a assembleia; 

e escolheram Estêvão, 

homem cheio de fé e do Espírito Santo, 

Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, 

Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. 

Apresentaram-nos aos Apóstolos, 

e estes oraram e impuseram as mãos sobre eles. 

A palavra de Deus ia-se divulgando cada vez mais; 

o número dos discípulos 

aumentava consideravelmente em Jerusalém, 

e obedecia à fé também grande número de sacerdotes. 

 

Palavra do Senhor. 

T. Glória a Vós, Senhor. 

 

 

SALMO RESPONSORIAL Salmo 32 (33), 1-2.4-5.18-19 (R. 22) 

http://www.liturgia.pt/multimedia/mp3/SalmosResponsoriais/111_TC_B_29Dom-

EsperamosSenhor.mp3 

 

Refrão: Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia: que ela venha sobre nós. 

 

Justos, aclamai o Senhor, 

os corações rectos devem louvá-l’O. 

Louvai o Senhor com a cítara, 

cantai-Lhe salmos ao som da harpa. 

 

A palavra do Senhor é recta, 

da fidelidade nascem as suas obras. 

Ele ama a justiça e a rectidão: 

a terra está cheia da bondade do Senhor. 

 

 

http://www.liturgia.pt/multimedia/mp3/SalmosResponsoriais/111_TC_B_29Dom-EsperamosSenhor.mp3
http://www.liturgia.pt/multimedia/mp3/SalmosResponsoriais/111_TC_B_29Dom-EsperamosSenhor.mp3
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Os olhos do Senhor estão voltados para os que O temem, 

para os que esperam na sua bondade, 

para libertar da morte as suas almas 

e os alimentar no tempo da fome. 

 

 

LEITURA II 1 Pedro 2, 4-9 

«Vós sois geração eleita, sacerdócio real» 

 

Leitura da Primeira Epístola de São Pedro 

Caríssimos: 

Aproximai-vos do Senhor, que é a pedra viva, 

rejeitada pelos homens, 

mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. 

E vós mesmos, como pedras vivas, 

entrai na construção deste templo espiritual, 

para constituirdes um sacerdócio santo, 

destinado a oferecer sacrifícios espirituais, 

agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 

Por isso se lê na Escritura: 

«Vou pôr em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa; 

e quem nela puser a sua confiança não será confundido». 

Honra, portanto, a vós que acreditais. 

Para os incrédulos, porém, 

«a pedra que os construtores rejeitaram 

tornou-se pedra angular», 

«pedra de tropeço e pedra de escândalo». 

Tropeçaram por não acreditarem na palavra, 

pois foram para isso destinados. 

Vós, porém, sois «geração eleita, sacerdócio real, 

nação santa, povo adquirido por Deus, 

para anunciar os louvores» 

d’Aquele que vos chamou das trevas para a sua luz admirável. 

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 

 

 

P. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. 

T. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia. 
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EVANGELHO Jo 14, 1-12 

«Eu sou o caminho, a verdade e a vida» 

 

Leitura do Santo Evangelho segundo São João 

Naquele tempo, 

disse Jesus aos seus discípulos: 

«Não se perturbe o vosso coração. 

Se acreditais em Deus, acreditai também em Mim. 

Em casa de meu Pai há muitas moradas; 

se assim não fosse, 

Eu vos teria dito que vou preparar-vos um lugar? 

Quando eu for preparar-vos um lugar, 

virei novamente para vos levar comigo, 

para que, onde Eu estou, estejais vós também. 

Para onde Eu vou, conheceis o caminho». 

Disse-Lhe Tomé: 

«Senhor, não sabemos para onde vais: 

como podemos conhecer o caminho?». 

Respondeu-lhe Jesus: 

«Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 

Ninguém vai ao Pai senão por Mim. 

Se Me conhecêsseis, conheceríeis também o meu Pai. 

Mas desde agora já O conheceis e já O vistes». 

Disse-Lhe Filipe: 

«Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta». 

Respondeu-lhe Jesus: 

«Há tanto tempo que estou convosco 

e não Me conheces, Filipe? 

Quem Me vê, vê o Pai. 

Como podes tu dizer: ‘Mostra-nos o Pai’? 

Não acreditas que Eu estou no Pai e o Pai está em Mim? 

As palavras que Eu vos digo, não as digo por Mim próprio; 

mas é o Pai, permanecendo em Mim, que faz as obras. 

Acreditai-Me: Eu estou no Pai e o Pai está em Mim; 

acreditai ao menos pelas minhas obras. 

Em verdade, em verdade vos digo: 

quem acredita em Mim fará também as obras que Eu faço 

e fará obras ainda maiores, porque Eu vou para o Pai». 

 

Palavra da salvação. 

T. Glória a Vós, Senhor. 
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PARA MEDITAR:  

As leituras de hoje interpelam-nos sobre os “muitos lugares” que há na casa do Pai, ou 

seja, os muitos ministérios a desenvolver na comunidade. 

Os diáconos, escolhidos pelos Apóstolos (1º leitura), são o exemplo concreto de serviço 

prestado aos irmãos mais frágeis, em resposta aos problemas concretos que vão 

surgindo. 

Na Igreja, formada de pedras vivas, todos devem sentir-se comprometidos a 

desenvolver algum ministério em favor da comunidade. É assim que mostramos Cristo 

vivo no meio de nós: no dom da sua vida, Ele é o rosto visível do Pai, “quem me vê, vê o 

Pai”. 

 

A tua vida com as tuas palavras e ações revela Jesus Ressuscitado? 

 

Tens dado algo de ti pela tua comunidade? Que podes dar mais? 

 

 

ORAÇÃO UNIVERSAL 

Oremos a Deus Pai, que de nós fez o seu povo, 

e, pela mediação do seu Filho Jesus Cristo, 

peçamos-Lhe todas as graças para a Igreja e para o mundo, 

dizendo, com alegria: 

 

R. Abençoai, Senhor, o vosso povo. 

 

1. Pelos pastores e pelos fiéis da santa Igreja, 

para que sigam a Jesus ressuscitado, 

caminho para o Pai, verdade e vida, oremos. 

 

2. Pelos que prestam algum serviço aos cidadãos, 

para que o façam com espírito fraterno 

e estejam atentos às carências dos mais pobres, oremos. 

 

3. Pelos cristãos perturbados e abatidos, 

para que creiam em Deus Pai e no seu Reino 

e nas promessas de vida eterna do Evangelho, oremos. 

 

4. Por aqueles que o mundo põe de parte, 

as viúvas, os idosos e os que já não produzem, 

para que se olhe para eles como pessoas, oremos. 
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5. Por todos nós e pelos outros paroquianos, 

para que o Espírito nos torne pedras vivas 

deste templo que é a santa Igreja, oremos. 

 

6. Para que Deus, Pai de bondade, 

ampare e conforte todas as pessoas vítimas do Covid-19, 

cumule de fortaleza e graça os profissionais de saúde  

e todos os que cuidam dos doentes e, na sua infinita misericórdia,  

livre a humanidade desta pandemia, oremos. 

 

 

P. Rezemos em família a oração que Jesus nos ensinou: Pai Nosso 

http://www.liturgia.pt/multimedia/mp3/Missal/016_PaiNosso.mp3 

 
 

Oração pela Vida 

Ó Maria, 

aurora do mundo novo, 

Mãe dos viventes, 

confiamo-Vos a causa da vida: 

olhai, Mãe, 

para o número sem fim 

de crianças a quem é impedido nascer, 

de pobres para quem se torna difícil viver, 

de homens e mulheres 

vítimas de inumana violência, 

de idosos e doentes assassinados 

pela indiferença 

ou por uma suposta compaixão. 

Fazei com que todos aqueles que crêem 

no vosso Filho 

saibam anunciar com desassombro e amor 

aos homens do nosso tempo 

o Evangelho da vida. 

Alcançai-lhes a graça de O acolher 

como um dom sempre novo, 

a alegria de O celebrar com gratidão 

em toda a sua existência, 

e a coragem para O testemunhar 

com laboriosa tenacidade, 

para construírem, 

http://www.liturgia.pt/multimedia/mp3/Missal/016_PaiNosso.mp3
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juntamente com todos os homens 

de boa vontade, 

a civilização da verdade e do amor, 

para louvor e glória de Deus Criador 

e amante da vida. 

(S. João Paulo II, Evangelium Vitae, n.º 105) 

 

 

P. O Senhor nos abençoe,  

nos livre de todo o mal  

e nos conduza à vida eterna. 

T. Amen. 


