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VI Domingo da Páscoa
Ano C

A morada de Deus
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VI Domingo da Páscoa
(A morada de Deus...)

1.ª Leit. – Act 15, 1-2. 22-29; 
Salmo – Sal 66, 2-3. 5. 6 e 8;
2.ª Leit. – Ap 21, 10-14. 22-23;
Evangelho – Jo 14, 23-29.

Na liturgia deste Domingo sobressai a promessa de Jesus de acompanhar 
de forma permanente a caminhada da sua comunidade em marcha pela história: 
não estamos sozinhos; Jesus ressuscitado vai sempre ao nosso lado.

No Evangelho, Jesus diz aos discípulos como se hão-de manter em 
comunhão com Ele e reafirma a sua presença e a sua assistência através do 
“paráclito” – o Espírito Santo.

A primeira leitura apresenta-nos a Igreja de Jesus a confrontar-se com 
os desafios dos novos tempos. Animados pelo Espírito, os crentes aprendem 
a discernir o essencial do acessório e actualizam a proposta central do Evan-
gelho, de forma que a mensagem libertadora de Jesus possa ser acolhida por 
todos os povos.

Na segunda leitura, apresenta-se mais uma vez a meta final da cami-
nhada da Igreja: a “Jerusalém messiânica”, essa cidade nova da comunhão 
com Deus, da vida plena, da felicidade total.

Ritos Iniciais
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Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Ressuscitado,
 o amor do Pai
 e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco.
Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
 Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
 reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso
 e a vós, irmãos,
 que pequei muitas vezes
 por pensamentos e palavras, actos e omissões,
 por minha culpa, minha tão grande culpa.
 E peço à Virgem Maria,
 aos Anjos e Santos,
 e a vós, irmãos,
 que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
 perdoe os nossos pecados
 e nos conduza à vida eterna.
Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós. 
 Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
 Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
 Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...
Oração Colecta
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Pres. – Concedei-nos, Deus omnipotente,
 a graça de viver dignamente estes dias de alegria
 em honra de Cristo ressuscitado,
 de modo que a nossa vida corresponda sempre 
 aos mistérios que celebramos.
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro dos Actos dos Apóstolos   

(Actos 15, 1-2.22-29)
«O Espírito Santo e nós decidimos não vos impor 

mais nenhuma obrigação, além destas que são necessárias»

Naqueles dias,
alguns homens que desceram da Judeia
ensinavam aos irmãos de Antioquia:
«Se não receberdes a circuncisão,
segundo a Lei de Moisés,
não podereis salvar-vos».
Isto provocou muita agitação e uma discussão intensa
que Paulo e Barnabé tiveram com eles.
Então decidiram que Paulo e Barnabé 
e mais alguns discípulos
subissem a Jerusalém
para tratarem dessa questão com os Apóstolos e os anciãos.
Os Apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a Igreja,
decidiram escolher alguns irmãos
e mandá-los a Antioquia com Barnabé e Paulo.
Eram Judas, a quem chamavam Barsabás,
e Silas, homens de autoridade entre os irmãos.
Mandaram por eles esta carta:
«Os Apóstolos e os anciãos, irmãos vossos,
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saúdam os irmãos de origem pagã
residentes em Antioquia, na Síria e na Cilícia.
Tendo sabido que, sem nossa autorização,
alguns dos nossos vos foram inquietar,
perturbando as vossas almas com as suas palavras,
resolvemos, de comum acordo,
escolher delegados para vo-los enviarmos
juntamente com os nossos queridos Barnabé e Paulo,
homens que expuseram a sua vida
pelo nome de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Por isso vos mandamos Judas e Silas,
que vos transmitirão de viva voz as nossas decisões.
O Espírito Santo e nós
decidimos não vos impor mais nenhuma obrigação,
além destas que são indispensáveis:
abster-se da carne imolada aos ídolos,
do sangue, das carnes sufocadas e das relações imorais.
Procedereis bem, evitando tudo isso. Adeus».
     Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 66 (67), 2-3.5.6.8 (R. 4)

Refrão: Louvado sejais, Senhor,
 pelos povos de toda a terra.
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Deus Se compadeça de nós e nos dê a sua bênção,
resplandeça sobre nós a luz do seu rosto.
Na terra se conhecerão os vossos caminhos
e entre os povos a vossa salvação.

Alegrem-se e exultem as nações,
porque julgais os povos com justiça
e governais as nações sobre a terra.

Os povos Vos louvem, ó Deus,
todos os povos Vos louvem.
Deus nos dê a sua bênção
e	chegue	o	seu	louvor	aos	confins	da	terra.

Leitura do Livro do Apocalipse      (Ap 21, 10-14.22-23)

«Mostrou-me a cidade santa, que descia do Céu»

Um Anjo transportou-me em espírito
ao cimo de uma alta montanha
e mostrou-me a cidade santa de Jerusalém,
que descia do Céu, da presença de Deus,
resplandecente da glória de Deus.
O seu esplendor era como o de uma pedra preciosíssima,
como uma pedra de jaspe cristalino.
Tinha uma grande e alta muralha,
com doze portas e, junto delas, doze Anjos;
tinha também nomes gravados,
os	nomes	das	doze	tribos	dos	filhos	de	Israel:
três portas a nascente, três portas ao norte,
três portas ao sul e três portas a poente.
A muralha da cidade tinha na base doze reforços salientes
e neles doze nomes: os doze Apóstolos do Cordeiro.
Na cidade não vi nenhum templo,
porque o seu templo 
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é o Senhor Deus omnipotente e o Cordeiro.
A cidade não precisa da luz do sol nem da lua,
porque a glória de Deus a ilumina
e a sua lâmpada é o Cordeiro.
     Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Jo 14, 23)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
 Se alguém Me ama, guardará a minha palavra.
  Meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

@ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João
(Jo 14, 23-29)

«O Espírito Santo vos recordará tudo o que Eu vos disse»

Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Quem Me ama guardará a minha palavra
e meu Pai o amará;
Nós viremos a ele
e faremos nele a nossa morada.
Quem Me não ama não guarda a minha palavra.
Ora a palavra que ouvis não é minha,
mas do Pai que Me enviou.
Disse-vos estas coisas, estando ainda convosco.
Mas o Paráclito, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome,
vos ensinará todas as coisas
e vos recordará tudo o que Eu vos disse.
Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não vo-la dou como a dá o mundo.
Não se perturbe nem se intimide o vosso coração.
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Ouvistes que Eu vos disse:
Vou partir, mas voltarei para junto de vós.
Se Me amásseis,
ficaríeis	contentes	por	Eu	ir	para	o	Pai,
porque o Pai é maior do que Eu.
Disse-vo-lo agora, antes de acontecer,
para que, quando acontecer, acrediteis».
     Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
Estamos no último domingo antes da Ascensão, que encerra a presença 

humana de Cristo na terra. O anúncio dessa separação provoca tristeza aos 
apóstolos, mas Cristo garante que não os deixará sós, pelo contrário, continuará 
presente, embora de outra forma.

Na 1.ª leitura, vemos a Sua presença através do Espírito Santo, que conduz 
a Igreja no primeiro grande conflito. (Act 15,1-2.22-29)

Com a entrada dos pagãos ao cristianismo, surge uma questão polémica: 
Deve-se impor também a eles a lei de Moisés? 

A Salvação vem pela “circuncisão” e pela observância da Lei judaica ou 
única e exclusivamente por Cristo?

Diante disso, os apóstolos reagem com discernimento. 
Reúnem-se em assembleia em Jerusalém e, dóceis à vontade do Espírito, 

mandam uma carta apresentando a solução do problema:
“Decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além 

do indispensável...”
Essa decisão, conhecida como o Concílio de Jerusalém,  teve uma im-

portância decisiva para a História do cristianismo. É o caminho da Igreja de 
Cristo, ainda hoje, para enfrentar os desafios do mundo:

– Distinguir o essencial do acessório, preservando o essencial e actualizando 
constantemente acessório.

– Ter consciência da presença do Espírito Santo na Igreja de Cristo.
– E como os apóstolos, escutá-Lo, na Oração e na discussão.
A 2.ª Leitura faz uma linda descrição da Morada de Deus, a nova Jerusalém, 

onde viveremos a vida definitiva no seio da Trindade. (Ap 21,10-14.22-24). 
Aquela vida que Jesus quer que experimentemos no já e agora da nossa vida 
terrena.

O Evangelho apresenta o final do discurso da despedida... 
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Não se perturbe nem intimide o vosso coração
Jesus Cristo procura-nos para termos parte na sua comunhão com o Pai. 

Se acolhermos a sua palavra e o seu Espírito, Ele cura-nos do homem velho 
e dá-nos a vida nova que será plena quando participarmos definitivamente na 
sua glória de Ressuscitado.

A sua despedida, antes da Ascensão, reflecte o amor que determina toda a 
sua acção pela humanidade: o Filho, que vive com o Pai, no mesmo Espírito, 
manifesta e realiza para nós as obras de Deus (cf. Jo 10,25).  Assumindo-se 
no Nós da intimidade trinitária, revela quanto Deus se empenha no presente 
e no futuro dos que reúne à sua volta: Quem me ama… meu Pai o amará; nós 
viremos a ele e faremos nele a nossa morada… E o Espírito Santo que o Pai 
enviará em meu nome vos ensinará… e vos recordará tudo o que Eu vos disse. 
A sua disponibilidade incondicional – para servir e dar vida por todos (Mc 
10,45) – assinala e declara a disponibilidade divina que precede e solicita a 
disponibilidade humana.  O eis-Me de Deus para nós, deve ser correspondido 
pelo eis-me de nós para Deus.  Se guardarmos a sua palavra, acontecerá essa 
correspondência e Deus poderá efetivar em cada um o seu desígnio máximo: 
“Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada”. 

Jesus despede-se com a fórmula habitual mas modificada: Deixo-vos a 
minha Paz, dou-vos a minha paz. Não vo-la dou como a dá o mundo. E acres-
centa: Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. É uma despedida 
diferente pois não estará ausente mas presente de outro modo: o seu Espírito, 
que é também o do Pai, acompanhá-los-á mantendo-os na comunhão fraterna 
e habitados por Deus.

Oração Universal
Pres. – Irmãos:
 Oremos a Deus nosso Pai,
 pela Igreja e por todos os homens,
 pedindo-Lhe, por intercessão de Jesus Cristo,
 que nos envie a sua paz e o seu espírito,
 para vivermos da sua Palavra 
 e permanecermos no seu amor,
 dizendo com fé:
   «Ouvi, Senhor, o Vosso Povo!»
1. Pela Igreja, templo santo de Deus vivo,



— 245 —

 esposa de Cristo, resplandecente de beleza e de graça,
 que ensina aos homens o caminho da verdade,
 oremos, irmãos.

2. Pelo Papa Bento XVI, pelos bispos, presbíteros e diáconos,
 pelos fiéis que dão testemunho do Evangelho
 e pelos que estão atentos à voz do Espírito,
 oremos, irmãos.

3. Pelos que lutam pela paz em toda a terra,
 pelos que acreditam que ela é possível
 e por aqueles que a imploram sem cessar,
 oremos, irmãos.

4. Pelos que guardam a palavra de Jesus,
 pelos que O amam e O adoram
 e por aqueles que se perturbam e têm medo,
 oremos, irmãos.

5. Pelos que acreditam que a violência pode ser vencida,
 pelos que buscam a paz de Cristo e a dão aos outros
 e por todos aqueles que a não têm,
 oremos, irmãos.

6. Pelos que no diálogo fraterno e escutando a Palavra de Deus, 
 procuram discernir as opções e assumir os seus compromissos,
 em ordem a uma autêntica cultura da vida,
 oremos, irmãos.

Pres. – Deus	fiel	e	cheio	de	misericórdia,
 que prometestes vir habitar com o vosso Filho
 no coração dos que guardam a sua palavra,
 concedei-nos o dom pascal do vosso Espírito
 para nos sentirmos, desde agora,
 cidadãos da nova Jerusalém, cidade santa,
 e construirmos o mundo novo
 onde Vós sereis tudo em todos, para sempre.
 Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

Liturgia Eucarística
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Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
 pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
 fruto da terra e do trabalho do homem,
 que hoje Vos apresentamos
 e que para nós se vai tornar Pão da vida.
Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
 pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
 fruto da videira e do trabalho do homem,
 que hoje Vos apresentamos
 e que para nós se vai tornar vinho da salvação.
Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Orai, irmãos, 
 para que o meu e o vosso sacrifício
 seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.
Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
 para glória do Seu nome,
 para nosso bem e de toda a santa Igreja.

Oração sobre as Oblatas

Pres. – Subam à vossa presença, Senhor,
 as nossas orações e as nossas ofertas,
	 de	modo	que,	purificados	pela	vossa	graça,
 possamos participar dignamente
 nos sacramentos da vossa misericórdia.
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
Todos – Amén.

Prefácio
Pres. – O Senhor esteja convosco.
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Todos – Ele está no meio de nós.
Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.
Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – É nosso dever, é nossa salvação.

Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, 
 é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação,
 dar-Vos graças sempre e em toda a parte,
 a Vós, que sois um Deus de paz  e a causa da nossa ale-

gria.
 Vós não nos deixastes abandonados 
 à triste sorte do nosso pecado,
 mas nos enviastes o vosso Filho que, 
 pela sua incarnação, Se fez um de nós.
 Pela sua Palavra Ele revelou-nos o vosso coração de Pai.
 Pela sua morte reconciliou-nos convosco e entre nós.
 Pela sua ressurreição Ele deu-nos a vossa luz, 
 que ilumina os nossos caminhos.
 Pelo seu amor por nós  
 Ele vem habitar, convosco e com o Espírito Santo,
 os nossos corações e as nossas vidas,
 e fazer de nós a vossa morada.
 Ele deu-nos a sua paz e a sua alegria:
 para vivermos como irmãos; 
 para construirmos um mundo novo;
 para chegarmos ao reino que nos espera.
	 É	por	isso	que,	com	todos	os	vossos	filhos	
 que já estão na Jerusalém celeste
 e com todos os que, ainda sobre a terra, 
 Vos amam e Vos adoram em espírito e em verdade, 
 queremos proclamar os vossos louvores, 
 cantando a uma só voz:

      Santo, Santo, Santo...
Pres. – Deus, nosso Pai,
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 sois verdadeiramente santo.
 Sois tão nosso amigo,
 e amigo de todos os homens.
 Nós Vos louvamos e Vos damos graças
 por Jesus, vosso Filho.

 Ele veio ter com os homens
 que andavam longe de Vós
 e não conseguiam entender-se.

 Pelo Espírito Santo,
 Ele abriu os nossos olhos e os nossos ouvidos
 e mudou o nosso coração,
 para amarmos como irmãos
 e compreendermos que sois nosso Pai.
 É Ele, Jesus Cristo,
 que hoje nos reúne à volta desta mesa,
 onde apresentamos a nossa oferta.

 Deus,	nosso	Pai,	santificai	este	pão	e	este	vinho,
 de modo que se convertam para nós
 no Corpo @ e Sangue de Jesus, vosso Filho,
 que nos mandou fazer o que Ele próprio fez
 na véspera da sua morte.

 Durante a última Ceia com os discípulos,
 Jesus tomou o pão e deu-Vos graças.
 Depois partiu o pão
 e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

 Tomai Todos e comei. 
 isTo é o meu corpo 
 que será enTregue por vós.
 Tomou também o cálice com vinho,
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 deu-Vos graças
 e entregou-o aos 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. 
 E disse-lhes ainda:

 Fazei isTo em memória de mim.

Pres. – Por isso estamos aqui, ó Pai,
 reunidos na vossa presença.
 E cheios de alegria,
 lembramos e proclamamos 
 o que Jesus fez para nos salvar:

Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,
 Proclamamos a Vossa Ressurreição,
 Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Pai Santo, aceitai-nos
 com o vosso Filho Jesus a quem tanto amais.
 Foi por nós que Jesus quis dar a vida,
 mas Vós o ressuscitastes.

 Jesus vive agora junto de Vós,
 mas também está sempre connosco.
 E um dia Ele virá na sua glória
 e então já não haverá ninguém triste, 
 nem doente, nem infeliz.
 Pai Santo, vamos receber, nesta mesa,
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 o Corpo e Sangue de Cristo,
 que nos dais na alegria do Espírito Santo.
 Fazei que esta comunhão
 nos torne cada vez mais vossos amigos
 e amigos de todos os homens, nossos irmãos.

 Ajudai, Senhor, o nosso santo Padre, o Papa Francisco,
 o nosso Arcebispo D. Jorge
 e os bispos do mundo inteiro,
 os Presbíteros, Diáconos e Catequistas,
 e todos quantos estão ao serviço do Vosso Povo.

 Dai-nos, Senhor,
 a nós e a todos os discípulos de Cristo,
 a graça de levarmos a toda a gente
 a alegria e a paz.

 Dai-nos também a graça
 de um dia estarmos junto de Vós,
 com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
 e com os Santos do Céu,
 para vivermos convosco para sempre.

 Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
 A Vós, Deus Pai todo-poderoso, 
 na unidade do Espírito Santo, 
 toda a honra e toda a glória 
 agora e para sempre.
R.: Amén.

Ritos da Comunhão
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Pres. –  Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Todos – 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.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal,
 e de um cristianismo 
 baseado apenas nos ritos exteriores,
	 sem	influenciarem	o	coração	e	a	vida	concreta.
 Que o Vosso Espírito nos conceda
 a graça de vivermos do Vosso amor,
 evitando todas as divisões e discórdias
 enquanto esperamos a vinda gloriosa
 de Jesus Cristo, nosso único Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. 

Pres. – Senhor Jesus Cristo,  
  a paz que nos dais ultrapassa de longe
  a paz que o mundo promete aos que o servem.
	 	Que	os	Vossos	fiéis	anunciem	o	Evangelho	da	Paz,
  resplandecentes de alegria e felicidade,
  como é da Vossa vontade. 
  Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. 
Todos – Amen. 

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco. 
Todos – O amor de Cristo nos uniu. 

Pres. –  Saudai-vos na paz de Cristo. 
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Povo (Coro) –  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,
  dai-nos a paz.

Pres. – Felizes os convidados 
 para o Banquete do Senhor. 
 Eis o Cordeiro de Deus, 
 que tira o pecado do mundo. 
Todos – Senhor, eu não sou digno
 de que entreis na minha morada,
 mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Senhor Deus todo-poderoso,
 que em Cristo ressuscitado 
 nos renovais para a vida eterna,
 multiplicai em nós 
 os frutos do sacramento pascal
 e infundi em nossos corações 
 a força do alimento que nos salva.
 Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
Todos – Amén.

Bênção Final
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Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – Deus todo-poderoso vos dê a sua bênção
 e em Sua misericórdia vos guarde de todo o pecado.
R.: Amén.

Pres. – Deus, que pela ressurreição de seu Filho Unigénito
 vos renovou para a vida eterna,
 vos conceda a glória da imortalidade.
R.: Amén.

Pres. – A vós que celebrais com alegria o Tempo Pascal,
 Deus vos conceda a graça de chegar um dia
 às alegrias da Páscoa Eterna.
R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
 Pai, Filho e @ Espírito Santo!
R.: Amén.

Pres. – Em cada domingo a Palavra é-nos oferecida.
 Que fazemos dela? 
 Ela é o “fio condutor” da nossa semana?
 Ou esquecemo-la mal a escutamos?
 Nesta semana, procuremos recordar a Palavra evangélica   
e deixemo-nos transformar por ela.
 O Espírito Santo ensinar-nos-á, 
 far-nos-á compreender, diz-nos Jesus. 
 Basta estarmos abertos à sua acção!

Pres. – Ide em Paz e o Senhor vos acompanhe! 
R.: Graças a Deus!... 




