
 

 

Oração dos Fiéis 

 
 

Comentarista – Elevemos nossas preces a Deus nesta festiva 

Celebração Eucarística dominical cantando com o Coro: “Der 

voghormiá”.   
 

                        1 – Bom Pastor, que apascentais vosso rebanho 

com solícita caridade, iluminai o Papa Francisco e os nossos 

bispos, para que possam dar a vida pelo rebanho que lhes foi 

confiado. Rezemos.  

Todos – “Der voghormiá”.    

Comentarista 2 – Bom Pastor, o vosso povo precisa de bons e 

santos pastores, despertai em nossa Comunidade, vocações ao 

sacerdócio ministerial e à vida consagrada. Rezemos.  

Todos – “Der voghormiá”.    

Comentarista 3 Bom Pastor, para que nossos doentes e idosos 

estejam cercados de carinho e proteção da Comunidade e possam 

dispor dos cuidados necessários para sua saúde. Rezemos.  

Todos – “Der voghormiá”.    

Comentarista 4 – Bom Pastor, que pelo nosso batismo nos 
tornastes participantes da vossa missão de Pastor, dai a todos 

nós batizados o espírito de corresponsabilidade na missão da 

Igreja. Rezemos.  

 
Todos – “Der voghormiá”. 
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     ENTRADA (9)
 

  Cristo ressuscitou dentre os mortos. Por sua morte destruiu 

a morte e por sua Ressurreição nos deu a vida. A Ele, glória 

para sempre. Amém. 
 

LEITURA (194) 
         Antífona (88)   

(Sl. 64,2; 65,2; 66,2) 

2 A ti se deve o louvor, ó Deus, em Sião, a ti se cumpra o 
voto em Jerusalém. 

2 Cantai hinos à glória do seu nome; dai glória em seu 

louvor. 

2 Deus tenha pena de nós e nos abençoe, faça brilhar 
sobre nós a sua face.  
 

Leitura dos Atos dos Apóstolos. (13,44-14,7) 

44 No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se 
para ouvir a palavra de Deus. 45 Ao verem aquela multidão, os 

judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se 

ao que Paulo dizia. 4 6Então, com coragem, Paulo e Barnabé 

declararam: “Era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a 

vós. Mas, como a rejeitais e vos considerais indignos da vida 
eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. 47 Pois esta é a 

ordem que o Senhor nos deu: „Eu te constituí como luz das 

nações, para levares a salvação até os confins da terra‟”. 
48 Os não-judeus se alegraram, quando ouviram isso, e 

glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados 

à vida eterna abraçaram a fé. 49 Deste modo, a palavra do Senhor 

espalhava-se por toda a região. 50 Mas os judeus instigaram as 

mulheres ricas e religiosas e os homens influentes da cidade, 
provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os 

expulsaram do seu território. 51 Então os apóstolos sacudiram 

contra eles a poeira dos pés.  
1 Em Icônio, igualmente, Paulo e Barnabé entraram na 

sinagoga dos judeus. E falaram de tal modo que uma grande 

multidão de judeus e de gregos abraçou a fé. 2 Contudo, os 

judeus que se negaram a acreditar incitaram os não-judeus e os 

indispuseram contra os irmãos. 3 Apesar disso, Paulo e Barnabé 

permaneceram longo tempo em Icônio. Tendo eles plena 
confiança no Senhor, este atestava a pregação a respeito de sua 

graça, fazendo acontecer sinais e prodígios pelas mãos deles. 4 A 

população da cidade se dividiu. Uns estavam do lado dos judeus,   

 

  

outros do lado dos apóstolos. 5 Judeus e não-judeus, tendo à 

frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo 

e Barnabé. 6  Percebendo isso, Paulo e Barnabé fugiram e foram 

para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e seus arredores. 7 E aí 
anunciavam a Boa-Nova.  

 

EVANGELHO (835) 
 

Aleluia (549)     
(Sl. 147,12) 

    

          Aleluia. Aleluia.  

 12 Glorifica o Senhor, Jerusalém, louva teu Deus, ó Sião! 

          Aleluia. 
 

Santo Evangelho segundo João. (5,19-30) 
 

 Nosso Senhor Jesus Cristo. 

19 Jesus então deu-lhes esta resposta: “Em verdade, em verdade, 

vos digo: o Filho não pode fazer nada por si mesmo; ele faz 

apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz 
igualmente. 20 O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele 

mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que 

ficareis admirados. 21 Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes 

dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. 22 Na 
verdade, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho o poder de 

julgar, 23 para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. 

Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. 24 

Em verdade, em verdade, vos digo: quem escuta a minha palavra 
e crê naquele que me enviou possui a vida eterna e não vai a 

julgamento, mas passou da morte para a vida. 25 Em verdade, em 

verdade, vos digo: vem a hora, e é agora, em que os mortos 

ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. 26 Pois 

assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo 
concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. 27 Além disso, deu-

lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do Homem. 28 Não fiqueis 

admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão 

nos túmulos ouvirão sua voz, 29 e sairão. Aqueles que fizeram o 
bem ressuscitarão para a vida; e aqueles que praticaram o mal, 

para a condenação. 30 Eu não posso fazer nada por mim mesmo. 

Julgo segundo o que eu escuto, e o meu julgamento é justo, 

porque procuro fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele 
que me enviou. 

 



 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

   

 


