
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ABERTURA
Cristo venceu, aleluia! Ressuscitou, aleluia! / 
O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, 
aleluia!
1. Este é o dia em que o amor venceu, / brilhante 
luz iluminou as trevas, / nós fomos salvos para 
sempre!
2. Suave aurora veio anunciando, / que nova era 
foi inaugurada, / nós fomos salvos para sempre!
3. No coração de todos nós renasce / a esperan-
ça de um novo tempo, / nós fomos salvos para 
sempre!

2. SAUDAÇÃO
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
- Amém.
- A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor 
do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam 
convosco.
- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
- Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas 
para celebrarmos dignamente os santos mistérios 
(pausa).
- Senhor, que, subindo ao céu, nos presenteastes 
com o dom do Espírito, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que dais vida a todas as coisas com o 
poder da vossa palavra, tende piedade de nós.
- Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, Rei do universo e Senhor dos séculos, 
tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós!
- Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna. - Amém.

4. HINO DE LOUVOR
Glória a Deus nas alturas, / 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.

5. ORAÇÃO DA COLETA
OREMOS (Silêncio): Deus Todo-Poderoso, dai-
-nos celebrar com fervor estes dias de júbilo em 
honra do Cristo ressuscitado, para que nossa 
vida corresponda sempre aos mistérios que re-
cordamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (At 15,1-2.22-29)
Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, 1chegaram alguns da Judeia e en-
sinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: “Vós 
não podereis salvar-vos, se não fordes circunci-
dados, como ordena a Lei de Moisés”. 2Isto pro-
vocou muita confusão, e houve uma grande dis-
cussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, 
decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros 
fossem a Jerusalém, para tratar dessa questão 
com os apóstolos e os anciãos. 22Então os após-
tolos e os anciãos, de acordo com toda a comu-
nidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns 
da comunidade para mandá-los a Antioquia, com 
Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado 
Bársabas, e Silas, que eram muito respeitados 
pelos irmãos. 23Através deles enviaram a seguin-
te carta: “Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos 
irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganis-
mo e que estão em Antioquia e nas regiões da 
Síria e da Cilícia. 24Ficamos sabendo que alguns 
dos nossos causaram perturbações com palavras 
que transtornaram vosso espírito. Eles não foram 
enviados por nós. 25Então decidimos, de comum 
acordo, escolher alguns representantes e mandá-
-los até vós, junto com nossos queridos irmãos 
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“O ESPÍRITO SANTO VOS ENSINARÁ TUDO”
Queridos irmãos e irmãs, Deus, em sua infinita bondade, nos concede inúmeras razões para 

que nos alegremos neste domingo. Estamos vivendo o Tempo Pascal na certeza de que o Res-
suscitado está vivo e presente no meio de nós. Neste dia do trabalho, louvamos ao Pai pelo dom 
do trabalho humano, rogando pela vida e missão de cada trabalhador. Hoje também celebramos 
os 35 anos de nossa Diocese, bendizendo a Deus pelo seu trabalho evangelizador ao longo de 
todo este período. Que pela intercessão da Virgem Maria, cujo mês iniciamos hoje e de São José, 
patrono de nossa Diocese, estejamos sempre atentos à ação do Espírito Santo, vivendo com 
alegria a nossa missão. Cantemos.



Barnabé e Paulo, 26homens que arriscaram suas 
vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 
27Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que 
pessoalmente vos transmitirão a mesma mensa-
gem. 28Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, 
não vos impor nenhum fardo, além destas coisas 
indispensáveis: 29abster-se de carnes sacrificadas 
aos ídolos, do sangue, das carnes de animais su-
focados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem 
se evitardes essas coisas. Saudações!” 
- Palavra do Senhor.- Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 66 (67))
- Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, 
que todas as nações vos glorifiquem!
- Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e 
sua face resplandeça sobre nós! / Que na terra 
se conheça o seu caminho e a sua salvação por 
entre os povos.
- Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o 
universo com justiça; os povos governais com re-
tidão, e guiais, em toda a terra, as nações.
- Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que 
todas as nações vos glorifiquem! / Que o Senhor 
e nosso Deus nos abençoe, e o respeitem os con-
fins de toda a terra.

8. SEGUNDA LEITURA (Ap 21,10-14.22-23)
Leitura do Livro do Apocalipse de São João.
10Um anjo me levou em espírito a uma monta-
nha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, 
Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, 
11brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era 
como o de uma pedra preciosíssima, como o bri-
lho de jaspe cristalino. 12Estava cercada por uma 
muralha maciça e alta, com doze portas. Sobre 
as portas estavam doze anjos, e nas portas esta-
vam escritos os nomes das doze tribos de Israel. 
13Havia três portas do lado do oriente, três portas 
do lado norte, três portas do lado sul e três portas 
do lado do ocidente. 14A  muralha da cidade tinha 
doze alicerces, e sobre eles estavam escritos os 
nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. 22Não vi 
templo na cidade, pois o seu Templo é o próprio 
Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. 23A 
cidade não precisa de sol, nem de lua que a ilu-
minem, pois a glória de Deus é a sua luz e a sua 
lâmpada é o Cordeiro. 
- Palavra do Senhor. - Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Jo 14,23-29)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Quem me ama realmente guardará minha pala-
vra, e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos.

- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, † 
segundo João.
- Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 
23“Se alguém me ama, guardará a minha palavra, 

e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos 
nele a nossa morada. 24Quem não me ama, não 
guarda a minha palavra. E a palavra que escutais 
não é minha, mas do Pai que me enviou. 25Isso é 
o que vos disse enquanto estava convosco. 26Mas 
o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará 
em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recor-
dará tudo o que eu vos tenho dito. 27Deixo-vos a 
paz, a minha paz vos dou; mas não a dou como o 
mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso 
coração. 28Ouvistes que eu vos disse: ‘Vou, mas 
voltarei a vós’. Se me amásseis, ficaríeis alegres 
porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que 
eu. 29Disse-vos isto, agora, antes que aconteça, 
para que, quando acontecer, vós acrediteis”. 
- Palavra da Salvação! - Glória a vós, Senhor!

11. PROFISSÃO DE FÉ
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, / criador do 
céu e da terra. / E em Jesus Cristo, seu único 
Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo po-
der do Espírito Santo; / nasceu da Virgem Ma-
ria; / padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucifica-
do, morto e sepultado. / Desceu à mansão dos 
mortos; / ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos 
céus; / está sentado à direita de Deus Pai Todo-
-Poderoso, / donde há de vir a julgar os vivos e 
os mortos. / Creio no Espírito Santo; / na Santa 
Igreja Católica; / na comunhão dos santos; / na 
remissão dos pecados; / na ressurreição da car-
ne; / na vida eterna. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE
- (Introdução e conclusão pelo presidente da ce-
lebração)
- Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. 
1. Pela Diocese de São José dos Campos, para 
que seja cada vez mais fortalecida em sua missão 
de evangelizar, rezemos.
2. Pelo nosso bispo Dom Cesar, nossos padres 
e diáconos, para que, iluminados pelo Divino Es-
pírito, possam desempenhar com sabedoria e 
generosidade a missão de conduzir o rebanho 
diocesano, rezemos.
3. Por todos os fiéis leigos de nossa Diocese, 
para que vivam a comunhão desejada por Cristo 
e possam se empenhar com alegria e ardor no 
anúncio do Evangelho, rezemos.
4. Por todos os trabalhadores, a fim de que pos-
sam fazer de seu trabalho fonte de santificação 
e para que exista trabalho para todos, rezemos.
5. Pelos movimentos marianos de nossa Diocese, 
para que continuem desempenhando com dedi-
cação a tarefa de promover a devoção à Virgem 
Maria, especialmente neste mês dedicado à nos-
sa Mãe, rezemos.

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Aleluia, aleluia, aleluia!
1. Recebe, ó Pai, esta nossa oblação, / De nossas 
faltas concede o perdão, / Por Jesus Cristo, que é 
nosso irmão. Aleluia!
2. As nossas penas, o nosso labor, / Nossa ale-



gria e nosso amor / Por Jesus Cristo, recebe, Se-
nhor. Aleluia!

14. ORAÇÃO
- Orai, irmãos e irmãs, ...

(Sobre as Oferendas)
SUBAM ATÉ VÓS, ó Deus, as nossas preces com 
estas oferendas para o sacrifício, a fim de que, 
purificados por vossa bondade, corresponda-
mos cada vez melhor aos sacramentos do vosso 
amor. Por Cristo, nosso Senhor. - Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(PREFÁCIO DA PÁSCOA, V)

- O Senhor esteja convosco …

NA VERDADE, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo o lugar, mas sobretudo neste tempo solene 
em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela 
oblação de seu corpo, pregado na Cruz, levou 
à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, en-
tregou em vossas mãos seu espírito, cumprindo 
inteiramente vossa santa vontade, revelando-se, 
ao mesmo tempo, sacerdote, altar e cordeiro. Por 
essa razão, transbordamos de alegria pascal, e 
celebramos vossa glória, cantando (dizendo) a 
uma só voz:
- Santo, Santo, Santo...
NA VERDADE, vós sois Santo, ó Deus do universo, 
e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, por-
que, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 
e pela força do Espírito Santo, dais vida e santi-
dade a todas as coisas e não cessais de reunir o 
vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, 
do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito.
- Santificai e reuni o vosso povo!
POR ISSO, nós vos suplicamos: santificai pelo Es-
pírito Santo as oferendas que vos apresentamos 
para serem consagradas, a fim de que se tornem 
o Corpo e † o Sangue de Jesus Cristo, vosso Fi-
lho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar 
este mistério.
- Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
NA NOITE em que ia ser entregue, ele tomou o 
pão, deu graças, e o partiu e deu a seus discípu-
los, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU COR-
PO QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cá-
lice em suas mãos, deu graças novamente, e o 
deu a 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. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM.
Eis o mistério da fé!
- Anunciamos, Senhor, a vossa morte e procla-
mamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor 
Jesus!
CELEBRANDO agora, ó Pai, a memória do vosso 

Filho, da sua paixão que nos salva, da sua glo-
riosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e 
enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos 
oferecemos em ação de graças este sacrifício de 
vida e santidade.
- Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
OLHAI com bondade a oferenda da vossa Igreja, 
reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convos-
co e concedei que, alimentando-nos com o Cor-
po e o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos 
do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um 
só corpo e um só espírito.
- Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
QUE ELE faça de nós uma oferenda perfeita para 
alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: 
a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu es-
poso, os vossos Apóstolos e Mártires, e todos os 
santos, que não cessam de interceder por nós na 
vossa presença.
- Fazei de nós uma perfeita oferenda!
E AGORA, nós vos suplicamos, ó Pai, que este 
sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e 
a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na 
caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste 
mundo: o vosso servo o Papa Francisco, o nosso 
Bispo Cesar, com os bispos do mundo inteiro, o 
clero e todo o povo que conquistastes.
- Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
ATENDEI às preces da vossa família, que está 
aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de 
misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dis-
persos pelo mundo inteiro.
- Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
ACOLHEI com bondade no vosso reino os nossos 
irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os 
que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, 
esperamos também nós saciar-nos eternamente 
da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
- A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus 
Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito San-
to, toda a honra e toda a glória, agora e para sem-
pre. - Amém!

16. RITO DA COMUNHÃO
- Obedientes à palavra do Salvador e formados 
por seu divino ensinamento, ousamos dizer:
- PAI NOSSO...
- Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericór-
dia, sejamos sempre livres do pecado e protegi-
dos de todos os perigos, enquanto, vivendo a es-
perança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
- Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
- Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 
Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a mi-
nha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé 
que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso 
desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus, 
com o Pai e o Espírito Santo.  - Amém.
- A paz do Senhor esteja sempre convosco.
- O amor de Cristo nos uniu.
- Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos 
com um gesto de comunhão fraterna.



35 ANOS DA DIOCESE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Celebramos, com muita alegria, no dia 1º de maio, a festa de instalação de nossa Diocese de São José 

dos Campos. Nossa Diocese é conhecida por seu dinamismo, seu clero dedicado e seus leigos engajados. 
A Diocese foi criada pelo Papa São João Paulo II, por meio da Bula Pontifícia Qui In Beati Petri, de 30 de 

janeiro de 1981, e instalada no dia 1º de maio do mesmo ano. O nome oficial da diocese, conforme o docu-
mento pontifício é Sancti Joseph In Brasilia, sendo usado normalmente o nome de Diocese de São José dos 
Campos. Foram seus Bispos Diocesanos: D. Eusébio Oscar Scheid, SCJ (depois Arcebispo de Florianópolis 
e Arcebispo Cardeal do Rio de Janeiro); D. Nelson Westrupp, SCJ (depois Bispo de Santo André), Dom Mo-
acir Silva (atual Arcebispo de Ribeirão Preto) e atualmente D. José Valmor Cesar Teixeira, SDB (já Bispo em 
Bom Jesus da Lapa).

Ao longo destes 35 anos de história, a Diocese de São José dos Campos cresceu e amadureceu em sua 
ação evangelizadora. Somos gratos a todos os que fizeram parte desta história, que, com seu trabalho e zelo, 
cuidaram da Igreja de Nosso Senhor. Agradecemos a todos os Bispos que foram titulares desta Diocese, os 
padres e diáconos que aqui trabalharam e trabalham, as religiosas e os religiosos, os seminaristas e de forma 
toda carinhosa os Leigos e Leigas, amigos e colaboradores, que deram e que dão suas vidas pela causa de 
Jesus Cristo e do seu Evangelho, labutando nas Paróquias, comunidades e na vida Diocesana. 

Para bem celebrar esses 35 anos de história, entre as várias atividades, estamos construindo o Plano Dio-
cesano de Evangelização e Pastoral, encaminhado na 4.ª Assembleia Diocesana de Pastoral, cujo pano de 
fundo são as decisões, os encaminhamentos e os estudos do Sínodo Diocesano, realizado há alguns anos. 
O Plano está sendo iluminado e organizado a partir das cinco prioridades, cinco linhas de ação, refletidas, 
escolhidas e votadas na Assembleia Diocesana, a saber: a) família; b) juventude; c) processo catequético, 
formador de discípulos missionários; d) dimensão social da fé; e) ação missionária. Todas as nossas ações 
diocesanas, todos os grupos, pastorais, ministérios, serviços, comunidades, movimentos, irão trabalhar, nos 
próximos anos, a partir destas linhas de ação e dos projetos que serão elaborados a partir delas.  Celebra-
mos, solenemente, os 35 anos da Diocese, no dia 30 de abril, com a recepção da imagem peregrina de 
Nossa Senhora Aparecida em nossa Diocese e com uma bonita celebração eucarística, dando graças a Deus 
pelos benefícios recebidos e pelo bem realizado. 

Para que chegássemos até aqui, é bom recordar que a Diocese de São José dos Campos, ao ser criada, 
tinha 21 paróquias. Hoje, são 46. Tinha pouco mais de 20 padres, hoje são 90 presbíteros. Apenas 7 diáconos 
permanentes e atualmente, 113. Pastorais e movimentos eram somente 11, e hoje mais de 80. Assim, com 
comunhão e participação, nossa Igreja Particular cresce e segue anunciando o Reino, inaugurado por Jesus 
Cristo. Coloquemos nossa querida Diocese nas mãos de Maria, mãe da Igreja e nossa mãe e de São José, 
seu esposo e nosso padroeiro, para que continuemos a caminhar com muito vigor espiritual e pastoral.

D. José Valmor Cesar Teixeira, SDB - Bispo Diocesano de São José dos Campos

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Deus, que pela ressurreição do seu Filho único 
vos deu a graça da redenção e vos adotou como 
filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bên-
ção. - Amém.
- Aquele que, por sua morte, vos deu a eterna li-
berdade, vos conceda, por sua graça, a herança 
eterna. - Amém.
- E, vivendo agora retamente, possais no céu unir-
-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes 
no batismo.  - Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho † 
e Espírito Santo. - Amém.
- Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e 
o Senhor vos acompanhe! 
- Graças a Deus!

Cânticos: Hinário Litúrgico – CNBB

- Cordeiro de Deus, ...
- Provai e vede como o Senhor é bom; feliz de 
quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro 
de Deus, que tira o pecado do mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) ...

17. CANTO DA COMUNHÃO
Ressuscitei, Aleluia, / E ainda estou convosco, 
aleluia!
1. Senhor, vós me sondais e conheceis, / Sabeis 
quando me sento ou me levanto.
2. Esta verdade é por demais maravilhosa, / É tão 
sublime que não posso compreendê-la.
3. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, / Que 
prodígio e maravilha as vossas obras!
4. Quão insondáveis são os vossos pensamen-
tos! / Incontáveis, ó Senhor, é o seu número.

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Deus Eterno e Todo-Poderoso, que, 
pela ressurreição de Cristo, nos renovais para a 
vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramen-
to pascal, e infundi em nossos corações a força 
desse alimento salutar. Por Cristo, nosso Senhor. 
- Amém.

ENVIADOS À MISSÃO
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SEGUNDA: At 16,11-15; Sl 149; Jo 15,26-16,4a.
TERÇA: 1Cor 15,1-8; Sl 18(19A); Jo 14,6-14.
QUARTA: At 17,15.22-18,1; Sl 148; Jo 16,12-15.
QUINTA: At 18,1-8; Sl 97(98); Jo 16,16-20.
SEXTA: At 18,9-18; Sl 46(47); Jo 16,20-23a.
SÁBADO: At 18,23-28; Sl 46(47); Jo 16,23b-28.
DOMINGO: At 1,1-11; Sl 46(47); Ef 1,17-23; ou 2ª Lei-
tura facultativa: Hb 9,24-28;10,19-23. Lc 24,46-53
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