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LEITURAS  

1ª leitura: At 9,26-31= Contou-lhes como tinha visto o Senhor no caminho 
Salmo Responsorial: Sl 21 = Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembléia! 
2ª leitura: 1Jo 3,18-24 = O seu mandamento: que creiamos e amemos uns aos outros 
Evangelho: Jo 15,1-8 = Quem permanece em mim, e eu nele, produz muito fruto 
 

Primeiro olhar 
O convite para “permanecer” em Jesus, como um ramo permanece unido ao caule da árvore, é a condição indispensável 
para se produzir frutos divinos na vida pessoal e na vida da comunidade. É o modo de amar concretamente, com 
atitudes, como diz São João (2L).  

ILUMINADOS PELA PALAVRA 
Uma das imagens mais comum e sugestiva da experiência cristã é a do caminho. No livro dos Atos dos 
Apóstolos, os cristãos são definidos como caminheiros e, por um longo período da história, foram conhecidos 
como seguidores do “caminho”. No simbolismo do caminho, os cristãos sintonizam-se com o caminho 
percorrido por Jesus, em sua vida terrena e, principalmente, com o caminho de Jesus para Jerusalém, onde 
realiza sua obra redentora. É um caminho "para"; um caminhar na direção de um destino, de um local onde se 
possa fixar morada, ser encontrado, radicar (colocar raízes) o suporte existencial; onde é possível “permanecer” 
em Deus.  
Permanecer em Deus  

No contexto do caminho espiritual, a vida cristã é um caminho que conduz ao encontro com Deus para 
com Deus “permanecer”. É o convite feito por Jesus, no Evangelho deste Domingo: “permanecei em 

mim”. Muitos autores da Teologia Espiritual cristã dizem que uma definição de Deus, dentre as mais belas, é 
esta: "Deus é aquele que permanece"; não muda. O permanecer em Deus, por isso, é a grande aspiração do 
coração humano: caminhar para encontrar-se com "aquele que permanece"; aquele que pode ser encontrado no 
amor (2L) e nele "permanecer" (E). Só tem condições de colher frutos na vida humana aquele que direciona sua 
vida para ir ao encontro de Jesus e nele permanecer como um ramo permanece na videira (E).  

João, no início da 2ª leitura, convida a amar com atitudes concretas e com a verdade. Nosso conceito de 
verdade relaciona a adequação entre o pensamento e a realidade dos fatos. No conceito Bíblico “verdade” 
indica a atitude de "fidelidade", atitude de quem é fiel. Deus é verdadeiro porque é fiel, diz o Deuteronômio (Dt 

7,9). Num contexto de pecado e de infidelidades da parte do povo — é aqui que retomamos nosso tema — Deus 
“permanece” verdadeiro, Deus “permanece” fiel em seu amor para com o povo. Diferente de Deus, que 
"permanece fiel" (verdadeiro), o homem é marcado pela instabilidade, de onde sua dificuldade de ser fiel, ser 
“verdadeiro”. Logicamente, para viver na fidelidade a Deus e cultivar o projeto divino em sua vida, em palavras 
e atitudes, o homem precisa “permanecer” em Deus e, para isso acontecer, necessita continuamente redirecionar 
o caminho para Deus. É o processo da conversão.  

Converter-se significa refazer o caminho para enraizar-se — permanecer — na estabilidade de Deus. 
Aqueles que confiam no poder humano, em carros e cavalos, a Bíblia chama de loucos, porque sempre viverão 
na instabilidade da vida humana (Sl 20,7); são construtores de vidas sobre a areia, no dizer de Jesus (Mt 7,26-27). 
A estabilidade de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade não está no poder humano, mas na força da 
fé. A segurança da vida não pode vir de outro homem, mesmo que esteja armado com o mais poderoso arsenal 
bélico, porque nada que é humano “permanece”. Sempre virá um outro mais forte e tomará o poder. Somente 
Deus é aquele que "permanece".  
Permanecer em Jesus  

O tema do "permanecer em mim" aparece no longo discurso de despedida de Jesus, proclamado no 
Evangelho deste Domingo. "Permanecer em mim" é o Mandamento dado por Jesus pouco antes de sua morte. 
Estudiosos de João dizem que João introduziu este discurso no seu Evangelho na situação de cansaço na sua 
comunidade eclesial. A inserção do ensinamento de Jesus, de nele permanecer, portanto, tinha a finalidade de 
recuperar este Mandamento do Senhor para não cair no desânimo e continuar sendo fiel no caminho do 
discipulado. Para isso, a necessidade imprescindível de "permanecer em Jesus".  

A comparação de Jesus com a vinha tem dois aspectos, no processo do “permanecer”. Um aspecto 
remete à infidelidade do povo, no Antigo Testamento. Depois de ter conhecido e visto toda a dedicação de Deus 
para com sua vinha (Is 5; Ez 19,10-12), o povo caiu na infidelidade. O outro aspecto é a condição para se produzir 



    
 
 

frutos de vida no caminho do discipulado: não é possível produzir frutos se se estiver separado de Jesus. Quem 
viver distante de Jesus deixa de ser seu discípulo, secará e acabará consumido no fogo (E). Isso significa que a 
vida cristã só tem sentido e é verdadeiramente autentica se produz frutos.  

A conclusão da parábola da vinha demonstra uma finalidade clara de "permanecer em Jesus": "nisto meu 

Pai é glorificado: que deis muitos frutos e vos torneis meus discípulos" (E). A glória de Deus é a presença da 
vida divina frutificando no meio da humanidade. A glorificação divina, a sua presença, não acontece pelo 
esplendor das catedrais e nas grandes concentrações de pessoas em congressos e jornadas, mas pelo fruto da 
vida divina sendo produzido em quem se faz discípulo e discípula de Jesus, no cotidiano da existência. Lá onde 
o discípulo e a discípula produzem frutos da vida divina, ali Deus é glorificado.  
ILUMINADOS PELAS ORAÇÕES (eucologia da missa) 
Antífona de entrada - Sl 97,1-2  
Convite da Igreja para fazer da celebração deste 5º Domingo da Páscoa um canto novo, capaz de reconhecer as 
maravilhas realizadas por Deus e a revelação de sua justiça a todas as nações da terra. É um convite feito a 
quem reconhece o poderio divino e a realização da obra salvadora em favor do povo. Diante de tal 
reconhecimento, é dever e é justo render louvores ao Senhor. Uma antífona laudativa e uma chamada de 
atenção para aquilo que Deus realiza em favor de seus filhos e filhas.  
Antífona de comunhão - Jo 15,1.5  
A antífona é composta com a temática da videira, proposta no Evangelho deste Domingo. Relacionada à 
Comunhão Eucarística, a antífona propõe a Eucaristia como alimento e como modalidade privilegiada para se 
permanecer no Senhor e produzir frutos para a glória do Pai.  
Proclamar a Oração eucarística II com o Prefácio da Páscoa VTema do Prefácio: “O Cristo, sacerdote e 

vítima”  
CONTEXTO CELEBRATIVO 
É uma Palavra que convida cada celebrante e toda a comunidade a “permanecer” em Jesus Cristo como um 
ramo permanece na videira. Um contexto celebrativo para "adubar" esta permanência existencial e a 
permanência comunitária na vida divina, em Jesus Cristo. Não se pode produzir frutos sem “permanecer” em 
Jesus.  
VAMOS CANTAR A CELEBRAÇÃO  
As canções sugeridas têm a finalidade de facilitar o repertório da celebração. Normalmente, propomos cinco canções. 
Caso, nenhuma seja conhecida, a poesia da letra poderá orientar na escolha de outra canção. Os números entre 
parêntesis indicam o número da canção, na lista após comentário. 

ILUMINADOS PELAS CANÇÕES 
Diante do convite de Jesus para permanecer nele e produzir boas obras, um bom modo de abrir a 

celebração é cantando a alegria de viver unido a Jesus Cristo. Outra inspiração vem da antífona de entrada, 
sugerindo cantar louvores pelas maravilhas operadas por Deus em favor do seu povo (entrada [2]).  

Uma segunda inspiração vem do discipulado, enquanto cada discípulo e discípula são imitadores de 
Jesus Cristo, vivem unidos ao Mestre e o seguem. O refrão da canção “Em procissão vão o pão e o vinho” 
canta o convite para ser “imitadores” de Jesus Cristo, concordando com a 2a leitura e com o Evangelho (ofertas 
[2]). Uma canção que faça referência direta ao Evangelho da videira é a melhor proposta para se cantar o rito de 
comunhão. Além disso, como proposto para o rito da preparação das oferendas, a escolha poderá ser com uma 
canção que cante a disposição de permanecer unido a Jesus para produzir frutos de boas obras e glorificar o Pai 
(comunhão [4 ou 5]). Para o momento da dispersão da assembléia, pode-se escolher uma canção que incentive os 
celebrantes a viver o amor cristão de modo concreto, que produza frutos e não seja transformado em belas 
palavras (envio [1 ou 2]). 
Entrada 
1 – “Cristo ressuscitou, aleluia” (SAL 19) (CO 305) 
2 – “Por sua morte, a morte viu o fim” (SAL 73) (CO 311) 
3 – “O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia” (SAL 903) (CO 295) 
4 – “Eu vim para que todos tenham vida” (SAL 865) (CO 164) (Cantar estrofes: 4;5;7;8)  
5 – “Eu cantarei, sempre ao Senhor” (SAL 225) (CO 688)  
Aclamação ao Evangelho:  
1 – “Aleluia! Alegria, minha gente” (SAL 909) (HL  fasc. 2, p. 107) 
2 – “Aleluia! O Senhor ressurgiu” (SAL 910) (CO 297) 



    
 
 

3 – “Cristo venceu, aleluia!” (SAL 911) (CO 275) 
4 – “Que alegria, Cristo ressurgiu” (SAL 581) (CO 286) 
5 – “Aleluia! Eu sou videira” (SAL 1255) (CD (Paulus) Liturgia X; fx 3 [5º Domingo]) 
Ofertas:  
1 – “Bendito sejas, rei da glória” (SAL 887) (HL, fasc. 2, p. 122)  
2 – “Em procissão vão o pão e o vinho” (SAL 254) (CO 287) 
3 – “Jesus Cristo que ressurges glorioso” (SAL 914)  
4 – “Cristo é o dom do Pai” (SAL 915) (CO 282) 
5 – “Eu buscarei primeiro a Deus” (SAL 692)  
Comunhão:  
1 – “O pão da vida, a comunhão” (SAL 852) (CO 144)  
2 – “Antes da morte e ressurreição do Senhor” (SAL 288) (CO 288) 

3 – “Na mesa sagrada se faz unidade” (SAL 303) (CO 398) 
4 – “És videira vicejante” (SAL 1257) 
5 – “Eu sou a videira” (SAL 1256) (CO 741) (CD (Paulus) Liturgia X; fx 16) 
Envio:  
1 - “Nossa vida é um louvor” (SAL 896) (CO 278) 
2 – “Nossa alegria é saber que um dia” (SAL 483) 
3 – “Pela alegria que reina em toda parte” (SAL 897) (CO 284) 
4 – “Ressuscitou! Toda Igreja proclama” (SAL 898) (CO 289) 
5 – “Senhor, eu quero te agradecer” (SAL 364)  
O QUE VALORIZAR NA CELEBRAÇÃO 
Espaço simbólico: o simbolismo proposto no Evangelho, da videira, sugere fazer compor um espaço com 
ramos de videira e alguns cachos de uvas. É sempre oportuno lembrar que não tem sentido fazer um arranjo 
com ramos ou uvas artificiais; a Liturgia não admite isso. Como não é tempo de uva e se for difícil encontrar 
uma videira, a alternativa didática é compor o arranjo com outro ramo com algum fruto da época. A imagem é 
uma montagem para passar a ideia: o Círio Pascal, no seu lugar habitual, ao lado da Mesa da Palavra e, da sua 
base, desce um ramo com folhas. Significado: Jesus (Círio Pascal) é o tronco da videira e nós, unidos ao 
Ressuscitado levamos a sua vida para a terra, considerando que os ramos descem até o chão. Na base do chão 
pode-se acrescentar algumas frutas, levadas na procissão das oferendas.  

 

Frase celebrativa: uma frase que resume todo o contexto celebrativo proposto para este 5º Domingo da 
Páscoa, sintetizada na palavra “permanecer”.  
Frase celebrativa Permanecei em mim e eu permanecerei em vós!  
Equipe de acolhida: só encontra sentido para a sua vida quem “permanece” em Jesus, como diz o Evangelho 
deste Domingo: “sem mim nada podeis”.  
Frase de acolhida Bem vindo! Sem Jesus, nada conseguimos! 

Ambientação e pensamento inicial: a condição para se produzir frutos de vida nova e frutos para a vida social 
é permanecendo em Jesus.  
Pensamento inicial 
Deus é aquele que permanece, aquele que é fiel. É com este pensamento que se compreende o convite de Jesus para 
“permanecer” nele se quisermos produzir frutos de vida nova em nossas vidas humanas.  
Ritos iniciais 
Motivação ritual  
O grande desejo do coração humano é caminhar na direção de Jesus para nele permanecer como um ramo permanece 
na videira.  

 



    
 
 
Antífona de entrada 
Cantai ao Senhor um canto novo, porque ele faz maravilhas; e revelou sua justiça diante das nações. Aleluia!  
Modelo para acolhida presidencial 
A graça divina, para que possamos permanecer unidos a Jesus Cristo como um ramo vive unido à videira, esteja 
convosco. T – Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 
Modelo de monição inicial 
A Liturgia deste 5º Domingo da Páscoa coloca em nossos corações uma palavra decisiva: “permanecer”. Aquele que 
permanece em Jesus Cristo, como um ramo permanece no caule da árvore, produz fruto. Aquela vida que não 
permanece em Jesus seca e não serve para nada.  
Iniciemos nossa celebração com um questionamento: eu vivo minha vida unido a Jesus Cristo? Eu permaneço unido a 
Jesus? (breve pausa de silêncio) 
Modelo para o ato penitencial 
Senhor, vós que sois a videira e desejais que vivamos intimamente unidos a vós, tende piedade de nós!  
T – Senhor, tende piedade de nós! 
Cristo, vós que nos convidais a permanecermos em vós para que possais permanecer em nós, tende piedade de nós!  
T – Cristo, tende piedade de nós! 
Senhor, que sem vós nada podemos fazer, pois corremos o risco de nos tornar ramos secos, tende piedade de nós!  
T – Senhor, tende piedade de nós! 
P – Deus, Pai bondoso, perdoai nossa arrogância de querer produzir frutos sem permanecer unidos ao vosso Filho, e 
concedei-nos vosso perdão, para que possamos participar da vida eterna. T – Amém!  
Modelo de motivação para o rito do glória 
Agradecidos pelo convite para permanecer unido à vida divina, cantemos a glorificação de nosso Deus.  
Oremos 
Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a 
liberdade verdadeira, a graça de viver intimamente unido a ele e a herança eterna. PNSJC. T – Amém! 

Liturgia da Palavra 
Motivação ritual  

Só tem sentido a vida cristã, só tem sentido seguir a religião cristã se esta produz frutos capazes de transformar pessoas 
e transformar a sociedade a partir da fé no Evangelho.  
Orientação ritual 
O refrão da oração dos fiéis inspira-se na 2ª leitura e na Teologia espiritual do “permanecer”, proposto no Evangelho.  

Proposta para a homilia 
Objetivo: a partir do verbo “permanecer”, presente na 2ª leitura e no Evangelho, propor uma reflexão apresentando a 
estabilidade da vida pessoal daquele que permanece em Deus, fazendo-se discípulo e discípula de Jesus. 
Dinâmica: para dinamizar a proposta de homilia, projetar as imagens: (1) foto de uma rocha grande; (2) foto de uma 
videira; (3) foto de pessoas em atitude fraternal. 
Modelo de motivação para a Profissão de fé 
Cremos que podemos transformar a história com a força do amor vivendo unido a Jesus Cristo e permanecendo no amor 
de Deus. Professemos nossa fé: Creio em Deus...  
Oração dos fiéis: Permanecidos em vosso amor, atendei nossa prece, ó Pai!  
P – Permanecendo em Jesus Cristo, temos certeza que tudo que pedirmos ao Pai ele nos concederá. Por isso, 

apresentemos confiantes nossos pedidos.  

Por todas as pessoas chamadas a exercer um serviço de autoridade no país, nas cidades, nas comunidades, para 
que o Senhor as proteja e lhes conceda o espírito da justiça e da promoção da paz, rezemos:  
T – Permanecidos em vosso amor, atendei nossa prece, ó Pai!  

Por todos os enfermos, pelos pobres, pelos invisíveis de nossas sociedades, para que a bênção divina seja 
manifestada com o amor concreto de todos os cristãos, rezemos:  
T – Permanecidos em vosso amor, atendei nossa prece, ó Pai!  

Pelas comunidades cristãs do mundo inteiro, que a cada Domingo se reúnem ao redor do altar, para que a 
Eucaristia fortaleça nelas o vínculo de permanecer unidas ao Senhor, rezemos:  
T – Permanecidos em vosso amor, atendei nossa prece, ó Pai!  

Por todos os discípulos e discípulas de Jesus, para que vivendo o amor proposto pelo Evangelho produzam 
frutos de vida e glorifiquem o Pai com suas obras, rezemos:  
T – Permanecidos em vosso amor, atendei nossa prece, ó Pai!  

Pelos cristãos que se separaram da videira, para que sejam tocados pelo Espírito divino e lhes conceda a graça 
do discernimento e do retorno para permanecer no Senhor, rezemos:  
T – Permanecidos em vosso amor, atendei nossa prece, ó Pai!  



    
 
 

P – Deus nosso Pai, vós que reconheceis em vosso povo aqui reunido a vinha plantada por vosso Filho Jesus, 

acolhei nossas preces que apresentamos com amor e confiança diante do vosso altar celeste. PCNS.  

T – Amém!  

Liturgia Sacramental 
Motivação ritual  

O cristão é convidado a amar com atitudes e com palavras (2L) para produzir frutos de quem permanece em Jesus 
Cristo e ofertá-los ao Pai, no altar da comunidade. 
Pessoas que na comunidade vivem exemplarmente a vida cristã, unidos a Jesus na oração e em atividades do amor 
fraterno, podem ser convidadas para levar as oferendas em nome da assembléia.  

Procissão das ofertas: aquele que traz em suas mãos os frutos existenciais por permanecer em Jesus Cristo é 
muito bem-vindo para oferecê-los ao Pai, no altar da comunidade.  
Orate fratres 
Orai, irmãos e irmãs, para que os frutos de nosso permanecer na vida divina, presentes nas oferendas da Igreja, sejam 
acolhidos por Deus Pai todo-poderoso. T – Receba o Senhor por tuas mãos...  
Oração sobre as oferendas 
Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício, nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade, concedei 
que conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda vida. PCNS. T – Amém!  
Modelo de monição para a Oração Eucarística 
Adoremos a Jesus Cristo e intercedamos a graça de sempre permanecer na verdade do seu amor.  
Preparação para a comunhão 
Motivação ritual  

O melhor modo de “permanecer” verdadeiramente em Jesus é alimentando-se continuamente com a Eucaristia, a vida 
divina que nutre a nossa vida humana.  

Convite para o Pai nosso 
Com o coração repleto de alegria por sermos convidados a viver unidos ao Senhor, rezemos como ele nos ensinou: Pai 
nosso...  
Proposta de saudação da paz 
Comprometidos em produzir frutos de paz, permanecendo no Senhor, saudemo-nos com um gesto fraterno.  
Proposta de convite para a comunhão 
Quem permanecer em mim produz muitos frutos! Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.  
Antífona de comunhão 
Eu sou a videira, vós os ramos, diz o Senhor. Quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto, aleluia! 
Oração depois da comunhão 
Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes 
a comunhão nos vossos mistérios. PCNS. T – Amém! 

Ritos finais 
Motivação ritual  

O cansaço na vida espiritual, experimentado seja individualmente ou comunitariamente, pode ser sintoma de 
distanciamento do projeto divino do Reino, de não permanecer no Senhor.   
Orientação ritual 
O compromisso concreto poderá ser proposto pelo padre, reforçando a proposta de que a vida cristã só tem sentido e dá 
sentido ao viver se produzir frutos concretos de vida a partir dos valores do Evangelho.  
Concluir a missa com a Bênção solene do Tempo Pascal que se encontra no Missal Romano, p. 523, n. 7. Outra 
possibilidade é realizar a proposta de bênção que estamos propondo, inspirando-nos no contexto celebrativo desse 
Domingo. 

Compromisso concreto: reconhecendo que Deus é glorificado pelas obras e pelo discipulado em Jesus (E), a 
celebração compromete cada celebrante a produzir frutos de vida divina para glorificar a Deus na e com a própria 
existência. Diante de tal compromisso, sugerir duas atividades. A primeira, avaliar se existe cansaço espiritual na vida 
pessoal e na vida da comunidade, sintoma indicativo que se está distanciando do Senhor e do Evangelho. Segundo, o 
“permanecer” em Jesus não se avalia pelo sentimento, mas pelos frutos concretos, como diz São João, na 2ª leitura.  
Bênção e despedida:  
Proposta de bênção final  
P – O Senhor esteja convosco T – Ele está no meio de nós  
P – O amor do Pai que vos abençoa hoje e sempre, esteja convosco para que possais glorificá-lo através de frutos que 
permaneçam. T – Amém!  
P – A união com Jesus Cristo, a Videira verdadeira, vos torne íntimos do seu amor e testemunhas sinceras e verdadeiras 
do seu Evangelho. T – Amém!  
P – A presença do Espírito de Deus em vós seja a seiva que alimenta e sustenta vossas vidas em todos os momentos.  
T – Amém!  

 
P – E a bênção de Deus todo-poderoso Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça convosco hoje e 
sempre.T - Amém!  



    
 
 

O envio poderá ser feito como sugerido a seguir: 
Permaneçam no Senhor e glorifiquem o Pai produzindo diariamente frutos do Evangelho. 
Ide em paz, o Senhor vos acompanha! 

LITURGIA DA PALAVRA (leituras) 
Atenção 
No quadro abaixo estamos propondo uma monição geral da Liturgia da Palavra, que poderá ser feita pelo sacerdote ou 
pelo comentarista. Esta monição elimina as motivações de cada uma das leituras.  

 

A Palavra que ouviremos agora é um convite para PERMANECER no Senhor, da mesma forma como um ramo 

permanece e vive no caule de uma árvore. Aquele que não permanece em Jesus não encontra sentido na vida 

cristã, seu amor não se transforma em atitudes e Deus, o agricultor, o corta, deixará secar e queimará sua 

vida.  

Primeira leitura - At 9,26-31 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 
 
Naqueles dias, 
Saulo chegou a Jerusalém 
e procurava juntar-se aos discípulos. 
Mas todos tinham medo dele, 
pois não acreditavam que ele fosse discípulo. 
Então Barnabé tomou Saulo consigo, 
levou-o aos apóstolos 
e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no 
caminho, 
como o Senhor lhe havia falado 
e como Saulo havia pregado, 
em nome de Jesus, publicamente, na cidade de 
Damasco. 
Dai em diante, Saulo permaneceu com eles em 
Jerusalém 
e pregava com firmeza em nome do Senhor. 
Falava também e discutia com os judeus de língua 
grega, 
mas eles procuravam matá-lo. 
Quando ficaram sabendo disso, 
os irmãos: levaram Saulo para Cesaréia, 
e dai o mandaram para Tarso. 
A Igreja, porém: vivia em paz 
em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. 
Ela consolidava-se e prosseguia no temor do Senhor 
e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. 
 
Palavra do Senhor. 
Graças a Deus 
 
Salmo responsorial – Sl 21 

Senhor, sois meu louvor em meio à grande 

assembléia 
 
Sois meu louvor em meio à grande assembléia 
cumpro meus votos ante aqueles que vos temem! 
Vossos pobres vão comer e saciar-se 
e os que procuram o Senhor o louvarão:  
"Seus corações tenham a vida para sempre!" 

 
Senhor, sois meu louvor em meio à grande 

assembléia 
 
Lembrem-se disso os confins de toda a terra, 
para que voltem ao Senhor e se convertam, 
e se prostrem, adorando, diante dele  
todos os povos e as famílias das nações. 
Somente a ele  adorarão os poderosos  
e os que voltam para o louvarão. 
 
Senhor, sois meu louvor em meio à grande 

assembléia 
 
Para ele há de viver a minha alma  
toda a minha descendência há de servi-lo. 
às futuras gerações anunciará  
o poder e a justiça do Senhor  
ao povo novo que há de vir, ela dirá:  
"Eis a obra que o Senhor realizou!" 
 
Senhor, sois meu louvor em meio à grande 

assembléia 
 
Segunda leitura  - 1Jo 3,18-24 

Leitura da Primeira  Carta de São João 
 
Filhinhos, não amemos só com Palavras e de boca 
mas com ações e de verdade! 
Ai está o critério para saber que somos da verdade 
e para sossegar diante dele o nosso coração, 
pois, se o nosso Coração nos acusa, 
Deus é maior que o nosso coração 
e conhece todas as coisas. 
Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, 
temos confiança diante de Deus.  
E qualquer coisa que pedimos recebemos dele, 
porque guardamos os seus mandamentos 
e fazemos o que é do seu agrado. 
Este é o seu mandamento: 
que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, 
e nos amemos uns aos outros, 



    
 
 

de acordo com o mandamento que ele nos deu. 
Quem guarda os seus mandamentos 
permanece com Deus e Deus permanece com ele. 
Que ele permanece conosco, 
sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu. 
 
Palavra do Senhor 
Graças a Deus. 
 

Aclamação ao Evangelho: Jo 15,4a.5b 

Aleluia! Aleluia! Aleluia!  

Ficai em mim, e eu em vós, hei de ficar, diz o 
Senhor; 
quem em mim permanece, esse dá muito fruto. 
 
Evangelho: Jo 15,1-8 

 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, 
segundo João 
Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: 
"Eu sou a videira verdadeira 
e meu Pai é o agricultor. 
Todo ramo que em mim não dá fruto 
ele o corta; 
e todo ramo que dá fruto,  
ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. 
Vós já estais limpos 
por causa da palavra que eu vos falei. 
Permanecei em mim 
e eu permanecerei em vós. 
Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, 
se não permanecer na videira, 
assim também vós não podereis dar fruto, 
se não permanecerdes em mim. 
Eu sou a videira 
e vós os ramos. 
Aquele que permanece em mim, e eu nele, 
esse produz muito fruto; 
porque sem mim nada podeis fazer. 
Quem não permanecer em mim, 
será lançado fora como ramo e secará. 
Tais ramos são recolhidos, 
lançados no fogo e queimados. 
Se permanecerdes em mim 
e minhas palavras permanecerem em vós, 
pedi o que quiserdes 
e vos será dado. 
Nisto meu Pai é glorificado: 
que deis muito fruto 
e vos torneis meus discípulos. 
 
Palavra da Salvação 
Glória a vós, Senhor. 



    
 
 

5555oooo    Domingo da Páscoa Domingo da Páscoa Domingo da Páscoa Domingo da Páscoa ––––    B 29 de abril de 2018B 29 de abril de 2018B 29 de abril de 2018B 29 de abril de 2018    
REFLEXÃO CELEBRATIVA (proposta de homilia) 
 
1 – Deus é aquele que permanece  
Quero chamar atenção de vocês, no início de minha homilia, para a palavra que mais se repete no Evangelho e 
no final da 2ª leitura: PERMANECER. Logo no início, Jesus diz: “permanecei em mim e eu permanecerei em 
vós”. Depois, o convite para “permanecer” nele continua no decorrer do Evangelho. A conclusão da 2ª leitura 
diz que o modo para permanecer em Deus é observando os seus mandamentos. O verbo “permanecer” indica 
estabilidade, firmeza, algo que dura para sempre. A partir deste conceito, podemos compreender que 
“permanecer” em Deus significa ter estabilidade na vida. Muitos autores da espiritualidade cristã definem 
“Deus como aquele que permanece”. Deus não passa, permanece para sempre. Os poderes do mundo são 
passageiros, por isso o único modo de viver na estabilidade é permanecendo em Deus. Como isso acontece?   
 
2 – Permanecer pelo discipulado  
O modo de permanecer em Jesus para produzir frutos é pelo discipulado, como diz o final do Evangelho. É 
entrando na escola do Evangelho e se tornando discípulo e discípula de Jesus. E para isso, existe uma condição 
indispensável: a fidelidade ao projeto divino. Paulo, na 1ª leitura, é um discípulo fiel que permanece em Jesus, 
mesmo não sendo aceito na comunidade, logo depois de sua conversão. Também a 2ª leitura faz referência ao 
“permanecer” em Jesus, destacando que o discípulo e discípula de Jesus é aquele que ama não somente com 
palavras, mas com atitudes. Amar com atitudes significa produzir frutos de vida a partir dos valores do 
Evangelho. Quem vive os Mandamentos, quer dizer, quem ilumina sua vida no Evangelho permanece em Deus 
e, o mais bonito, Deus permanece nele. É neste permanecer em Deus que se produz frutos divinos na terra.  
 
3 – Permanecer em Jesus para produzir frutos  
Como dizia no início de minha reflexão, quem deseja ter uma vida estabilizada é convidado a permanecer em 
Deus. Esta é uma finalidade. Outra finalidade encontra-se na conclusão da parábola da vinha, onde Jesus diz: 
"nisto meu Pai é glorificado: que deis muitos frutos e vos torneis meus discípulos". A glória de Deus é a 
presença da vida divina produzindo frutos do Evangelho no meio da humanidade. O permanecer em Deus não 
tem uma finalidade egoísta, só para mim. À medida que permanecemos em Deus começam a aparecer os frutos 
do amor, como diz São João, na 2ª leitura, não somente por palavras, mas frutos concretos do amor. Concluo 
minha reflexão deixando um questionamento para cada um de nós e para a comunidade. Olhando para a minha 
vida pessoal, olhando para a vida da comunidade, nós produzimos frutos concretos do amor? Se não, então 
consideremos se nosso modo de viver favorece o PERMANECER em Jesus ou se estamos vivendo distantes de 
Jesus, não sendo discípulos e discípulas do Evangelho. Amém!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 
 

 

Primeira leitura - At 9,26-31 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 
 
Naqueles dias, 
Saulo chegou a Jerusalém 
e procurava juntar-se aos discípulos. 
Mas todos tinham medo dele, 
pois não acreditavam que ele fosse discípulo. 
Então Barnabé tomou Saulo consigo, 
levou-o aos apóstolos 
e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, 
como o Senhor lhe havia falado 
e como Saulo havia pregado, 
em nome de Jesus, publicamente, na cidade de Damasco. 
Dai em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém 
e pregava com firmeza em nome do Senhor. 
Falava também e discutia com os judeus de língua grega, 
mas eles procuravam matá-lo. 
Quando ficaram sabendo disso, 
os irmãos: levaram Saulo para Cesaréia, 
e dai o mandaram para Tarso. 
A Igreja, porém: vivia em paz 
em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. 
Ela consolidava-se e prosseguia no temor do Senhor 
e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. 
 
Palavra do Senhor. 
Graças a Deus 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 
 

 
Segunda leitura  - 1Jo 3,18-24 

Leitura da Primeira  Carta de São João 
 
Filhinhos, não amemos só com Palavras e de boca 
mas com ações e de verdade! 
Ai está o critério para saber que somos da verdade 
e para sossegar diante dele o nosso coração, 
pois, se o nosso Coração nos acusa, 
Deus é maior que o nosso coração 
e conhece todas as coisas. 
Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, 
temos confiança diante de Deus.  
E qualquer coisa que pedimos recebemos dele, 
porque guardamos os seus mandamentos 
e fazemos o que é do seu agrado. 
Este é o seu mandamento: 
que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, 
e nos amemos uns aos outros, 
de acordo com o mandamento que ele nos deu. 
Quem guarda os seus mandamentos 
permanece com Deus e Deus permanece com ele. 
Que ele permanece conosco, 
sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu. 
 
Palavra do Senhor 
Graças a Deus. 
 

 


