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- DOMINGO DE PÁSCOA - BRANCO - ANO B - 
 

São Paulo, 04 de abril de 2021 - Missa 10h30 
 

AMBIENTE:  

No Presbitério: Círio Pascal 

Intenções da Celebração  

Acendimento: Círio Pascal, Velas do Altar e da Palavra - Mantra 
 
 

AMADO SEJA POR TODA PARTE O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS! ETERNAMENTE! 

 

“CRISTO RESSUSCITOU, ALELUIA! 
 

Animador: Irmãos e irmãs é Páscoa! Com grande júbilo nos reunimos para celebrar o acontecimento central de 

nossa fé, a Ressurreição de Cristo. Este é o dia que o Senhor fez para nós; alegremo-nos e nele exultemos, aleluia. 

É a festa da vida que vence a morte. Jesus permanece conosco para sempre. Na feliz certeza que brota da fé em 

nossos corações em proclamar com alegria, “O Senhor Ressuscitou”, entoemos o nosso canto: 
  

 

RITOS INICIAIS 
PROCISSÃO DE ENTRADA: Cruz, Evangeliário, Ministros da Palavra e Eucaristia, Acólitos, e Padre 

SAUDAÇÃO: 

ACENDIMENTO SOLENE DO CÍRIO PASCAL: Após a saudação equipe de musica entoa um refrão pascal 

Um acólito, ou um membro da equipe, já designado, leva a vela acesa para o Padre, ele acende o Círio Pascal e em seguida 

incensa, momento acompanhado do canto   
 

ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração 

GLÓRIA: Motivado pelo Presidente da Celebração 

ORAÇÃO DO DIA: 
 

LITURGIA DA PALAVRA  
Refrão Medidativo 

 

PRIMEIRA LEITURA: (At 10,34.37-43 )  

SALMO RESPONSORIAL: (117) 

R. “Este é o dia que o Senhor fez para nós: alegremo-nos e nele exultemos!”         

SEGUNDA LEITURA: (Cl 3,1-4) 

SEQUENCIA PASCAL: Cantada 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: 

EVANGELHO: (Jo 20,1-9) 

HOMILIA:  

PROFISSÃO DE FÉ: 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 
 

R. TRANSFORMAI-NOS, SENHOR, EM NOVAS CRIATURAS!  
 

1. “Este é o dia que o Senhor fez para nós” (Sl  117) 

Senhor, vós que fizestes este dia para nós, fortalecei a Igreja, o Papa Francisco, os bispos, padres, religiosos, e 

todos os fiéis, na missão de proclamar o amor sem limites do Ressuscitado. E concedei-nos que as alegrias pascais 

nos acompanhem em todo o tempo, mesmo em meio as tribulações, nós vos pedimos:  
 

2. “Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto” (Cl 3,1)  

Senhor da vida, que dedicais à humanidade um amor infinito, olhai por todos nós, derramai vossas bênçãos de cura 

e proteção contra todo este mal que assola o mundo. Nós vos pedimos: 
 

3. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom! “Eterna é a sua misericórdia” (Sl 117)  
Senhor, vós cuja misericórdia é eterna, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, e de São José, 

abençoai os devotos, visitai os que choram e sofrem diante dos sinais de morte presentes em nossa sociedade, 

amparai os necessitados, e acolhei em vosso Reino de glória os fiéis falecidos. Nós vos pedimos:  
 

 

 

http://www.santuariodemaria.com.br/


PARÓQUIA E SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO 
www.santuariodemaria.com.br -  secretaria@santuariodemaria.com.br 

Credidimus Caritati 
 

Av. Renata, nº 01 – Vila Formosa - Fones: - 2211-0448 - 2211-7873  
Atendimento na Secretaria: Segunda à Sexta das 8:00 às 16:30 - Sábado das 8:00 ás 11:30 

 

MSC 

 

Rezemos juntos a Oração do Dizimista:  

Senhor, tudo recebemos de Vós, a vida e os bens, a luz do dia e a noite, o trabalho e o descanso, a vida Divina e o 

Amor, que nos tornam vossos filhos e membros da vossa Família, com a oferta do nosso Dízimo vos oferecemos 

os sofrimentos de Cristo, os seus méritos e a nossa vida para que, amando-vos e amando a nossos irmãos, sejamos, 

dignos de Vossa Bênção para nossa vida e a eternidade. Amém! 
 

ORAÇÃO: Concluída pelo Presidente da Celebração 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
ORAÇÃO EUCARÍSTICA: 

SANTO:  

PAI NOSSO:  

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 
 

CRISTO NOS ENVIA 
BÊNÇÃO FINAL: 

CANTO FINAL: 
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