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2021、05、23 Igreja de Narashino, Missa em português 

 

O DOMINGO 
JUNTOS, EM CASA, NA IGREJA, NO MUNDO 

QUARTO DOMINGO DA PASCOA 

 

RITOS INICIAIS E ACOLHIDA: A BÊNÇÃO DE PAZ 平和といやしの祝福 

 

Celebrante: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. R: Amém. 

C: Se dois ou tres se reúnem em meu nome, alí estou presente, disse Jesus. O Senhor 

esteja convosco R: Ele está no meio de nós.  

 

ATO PENITENCIAL. 心を清めていただきましょう。 

C: Reconhecemos que precisamos da reconciliação. Confessamos nossa vida, nossas 

culpas e nossa confianza em Deus.  (Pausa de silêncio ) 

C: Mostra-nos, Senhor, vossa misericórdia      A: E dá-nos vossa salvação.    

C: Senhor, tende piedade de nós. R: Senhor, tende piedade de nós. 

 

ABSOLVIÇÃO. C: Deus misericordioso perdoa nossas culpas e cura nossas feridas 

para conduzir- nos à vida eterna. Recebam a benção de absolvição, ...   R: Amém. 

 

GLÓRIA a Deus nas alturas R: E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor 

Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, 

nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa 

glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho 

de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais 

o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende 

piedade de nós. Só vós sois o Santo. Só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo 

com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém.   

 

ORAÇÃO DO DIA: Olha, Senhor, a comunidade reunida... Por J. C. N. S. Amém. 
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LITURGIA DA PALAVRA: A BÊNÇÃO DA PALAVRA 神の言葉の祝福 

 

PRIMERA LEITURA: 使徒伝 2, 42-47 4, 32-35 

A diário frequentavam o templo em grupo; partiam o pão nas casas e comiam juntos 

louvando a Deus com alegria e de todo coração, sendo bem vistos por todo o povo; e 

todos os dias o Senhor ia agregando ao grupo novos membros que entravam por este 

caminho da salvação. 

-Palavra do Senhor  R: Graças a Dios 

 

SALMO RESPONSORIAL 答昌詩編 

 A pedra que os pedreiros rejeitaram / tornou-se agora a pedra angular 

  Dai graças ao Senhor, porque ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. 

 A pedra que os pedreiros rejeitaram / tornou-se agora a pedra angular 

  é melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo 

 A pedra que os pedreiros rejeitaram / tornou-se agora a pedra angular 

  Dou-vos graças. Ó Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim a salvação 

 A pedra que os pedreiros rejeitaram / tornou-se agora a pedra angular 

  Pelo Senhor é que foi feito tudo isso: que maravilhas ele fez a nossos olhos! 

 A pedra que os pedreiros rejeitaram / tornou-se agora a pedra angular 

 

SEGUNDA  LEITURA: 使徒伝 4, 32-35ヨハネ第 1の手紙 3, 1-2 

O grupo de fíeis era constante em escutar o ensino dos apostolos e na comunidade de 

vida, no partir o pão e nas orações. Todo mundo estava impressionado por muitos sinais 

de curas de corpo e espírito que os apostolos realizavam. A comunidade dos fíeis vivia 

muit unida e tinham tudo em comum, vndºiam o que possuiam e o repartiam entre todos 

segundo a necessidade de cada um.   -Palavra do Senhor. R. Graças a Deus 

 

ALELUYA.  -Aleluya. Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida.  R: Aleluya. 

LEITURA DO EVANGELHO   ヨハネ福音書 20, 19-23 

Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estavam os discípulos numa casa con 

as portas trancadas por medo às autoridades judias. Jesus entrou, colocou-se no meio 

deles e disse: A paz esteja com vocês. Como o Pai me enviou, eu os envio também. A 

continuação soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo: aos que não 

reconhecem, ajudai-lhes a reconhecê-los, converter-se e crer no perdão 

-Palavra da Salvação      R:  Graças a Dios 
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PROFISSÃO DE FE: CREDO  

 

-Crêem vocês em Deus Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra? 

R: Sim, cremos 

-Crêem vocês em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem 

Maria, morreu, foi sepultado, ressuscitou dentre os mortos para a Vida e está na glória de 

Deus Pai?   

R: Sim, cremos 

-Crêem vocês no Espírito Santo, no perdão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na 

vida eterna? R: Sim, cremos. 

 

PRECES DA ASSEMBLÉIA  

 

-Oração de intercessão, rezando pelo mundo inteiro ao que nos envía o Senhor em 

missão. Rezamos também com os difuntos e pelos difuntos, unida toda a família e 

comunidade pela comunicação do Espírito Santo. 

L: Pela paz do mundo   R: Roguemos ao Senhor 

L: Pelas vítimas da violência, da pobreza, do ódio e da injustiça ..R: Roguemos ao 

Senhor 

L: Pelos enfermos de nossa família .... R: Roguemos ao Senhor 

L: Pelos problemas que afligem nossas famílias ... R: Roguemos ao Senhor 

L: Por nossos difuntos ... R: Roguemos ao Senhor 

(Acrescentar espontaneamente outras petições oportunas) 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA: 感謝の祭儀 

PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS. 供え物の奉献 

 

-Bendito sejais, Senhor pelo pão e pelo vinho que recebemos de vossa bondade, frutos 

da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vão tornar pão 

de vida e vinho de salvação. 

Bendito seja Deus para sempre. 

-Oferecemos nossa vida de cada día, com nossa ação de graças a Deus pela vida que nos 

dá. Pedimos-lhe que envíe seu Espírito de Vida, que transforme nossas vidas para que 

vivamos dándo-nos vida mutuamente na família e na sociedade. Por J.C.N.S. 
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AÇÃO DE GRAÇAS. A BÊNÇÃO DO PÃO DE VIDA いのちのパン祝福 

C: O Senhor esteja convosco. R: Ele está no meio de nós. C: Corações ao alto. R: O 

nosso coração está em Deus. C: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.R: É nosso dever 

e nossa salvação. C: Nós vos damos graças, Senhor, por Cristo Senhor nosso. Ele é vossa 

palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso salvador e redentor, verdadeiro homem, 

concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, morrendo na cruz, venceu 

a morte e manifestou a glória de sua ressurreição. Por isso vos louvamos dizendo: R: 

Santo, santo, santo, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa 

glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas 

alturas. 

C: Recordamos o encargo de Jesus na Última Ceia. Jesus deu graças a Deus Pai, tomou o 

pão e o cálice, e os repartiu entre seus discípulos dizendo: TOMAI E COMEI: ISTO É O 

MEU CORPO QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. TOMAI E BEBEI: ESTE É O MEU 

CÁLICE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA QUE SERÁ DERRAMADO 

POR VÓS E POR TODAS AS PESSOAS PARA REMISSÃO DOS PECADOS. Cada 

vez que repitam esta ação de graças, meu Espírito de Vida estará no meio de vocês. Fazei 

isto em memória de mim. C : Este é o mistério de nossa fé. R: Anunciamos, Senhor, a 

vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus! 

C: Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição de Jesus Cristo, oferecemos o 

pão de vida e o cálice de salvação. Que o Espírito Santo reúna num só corpo os que 

participam nesta ação de graças. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente 

pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nossos bispos 

e todos os que cuidam de nossas comunidades. Lembrai-vos Senhor dos que chamastes 

deste mundo à vossa presença para que descansem em paz e roguem por nós. Lembrai de 

todos nós e dai-nos participar da vida verdadera. Por Cristo, com Ele e n’Ele, a Vós, Deus 

Pai, na unidade do Espírito Santo, louvor e glória pelos séculos dos séculos. R: Amém. 

ORAÇÃO DE JESUS E RITO DA COMUNHÃO : 

Pai nosso que estáis 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. Amém. 

C: Este é Jesus Cristo, enviado de Deus que tira o pecado do mundo. R: Senhor, eu não 

sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo。 

A BENÇÃO DE MISSÃO 日常へ。全世界への派遣   

C: Abençoe vós Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo  Amém 

C: Podemos ir em paz a construir a paz. R: Graças a Deus. 


