A MISERICÓRDIA DE DEUS

ANTÍFONA DE ENTRADA

cf. Jer 31, 3; 1 Jo 2, 2

Deus amou-nos com amor eterno:
enviou o seu Filho Unigénito
como vítima de propiciação pelos nossos pecados
e pelos pecados do mundo inteiro.
Ou

Salmo 82 (83), 2

Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor
e para sempre proclamarei a sua fidelidade.
ORAÇÃO COLECTA

Senhor, nosso Deus,
fonte inesgotável de misericórdia e tesouro infinito de bondade,
aumentai a fé do povo a Vós consagrado,
para que todos compreendam o mistério admirável
do amor com que foram criados,
do sangue com que foram redimidos
e do Espírito com que foram renovados.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
1 Pedro 1, 3-9

LEITURA I

«Na sua grande misericórdia, fez-nos renascer,
pela ressurreição de Jesus Cristo»

Leitura da Primeira Epístola de São Pedro
Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que, na sua grande misericórdia, nos fez renascer,
pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos,
para uma esperança viva,
para uma herança que não se corrompe,
nem se mancha, nem desaparece.
Esta herança está reservada nos Céus para vós
que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé,
para a salvação que se vai revelar nos últimos tempos.
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Isto vos enche de alegria,
embora vos seja preciso ainda, por pouco tempo,
passar por diversas provações,
para que a prova a que é submetida a vossa fé
– muito mais preciosa que o ouro perecível,
que se prova pelo fogo –
seja digna de louvor, glória e honra,
quando Jesus Cristo Se manifestar.
Sem O terdes visto, vós O amais;
sem O ver ainda, acreditais n’Ele.
E isto é para vós fonte de uma alegria inefável e gloriosa,
porque conseguis o fim da vossa fé,
a salvação das vossas almas.
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 117 (118), 2-4.13-15.22-24
(R. 1)

Refrão: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom,
porque é eterna a sua misericórdia.
Ou: Aclamai o Senhor, porque Ele é bom:
o seu amor é para sempre.
Diga a casa de Israel:
é eterna a sua misericórdia.
Diga a casa de Aarão:
é eterna a sua misericórdia.
Digam os que temem o Senhor:
é eterna a sua misericórdia.
Empurraram-me para cair,
mas o Senhor me amparou.
O Senhor é a minha fortaleza e a minha glória,
foi Ele o meu Salvador.
Gritos de júbilo e de vitória nas tendas dos justos:
a mão do Senhor fez prodígios.
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A pedra que os construtores rejeitaram
tornou-se pedra angular.
Tudo isto veio do Senhor:
é admirável aos nossos olhos.
Este é o dia que o Senhor fez:
exultemos e cantemos de alegria.

cf. Salmo 144(145), 9

ALELUIA

Refrão: Aleluia.				Repete-se
O Senhor é bom para com todos
e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas.
									 Refrão
Mt 20, 25b-28

EVANGELHO

«O filho do homem veio para dar a vida
pela redenção dos homens»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes:
«Sabeis que os chefes das nações exercem domínio sobre elas
e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder.
Não deve ser assim entre vós.
Quem entre vós quiser tornar-se grande
seja vosso servo
e quem entre vós quiser ser o primeiro
seja vosso escravo.
Será como o filho do homem,
que não veio para ser servido, mas para servir
e dar a vida pela redenção dos homens».
Palavra da salvação.
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Outro Evangelho à escolha:
Jo 15, 9-17

EVANGELHO

«Não fostes vós que Me escolhestes;
fui Eu que vos escolhi»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Assim como o Pai Me amou,
também Eu vos amei.
Permanecei no meu amor.
Se guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor,
assim como Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai
e permaneço no seu amor.
Disse-vos estas coisas,
para que a minha alegria esteja em vós
e a vossa alegria seja completa.
É este o meu mandamento:
que vos ameis uns aos outros,
como Eu vos amei.
Ninguém tem maior amor
do que aquele que dá a vida pelos amigos.
Vós sois meus amigos,
se fizerdes o que Eu vos mando».
Palavra da salvação.
ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS

Aceitai benignamente, Senhor, as nossa ofertas
e transformai-as em sacramento de redenção,
memorial da morte e ressurreição do vosso Filho,
para que, pela virtude deste sacrifício,
animados constantemente pela confiança em Jesus Cristo, alcancemos a vida eterna.
Por Nosso Senhor.
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ANTÍFONA DA COMUNHÃO

Salmo 102 (103), 17

A misericórdia do Senhor permanece eternamente
sobre aqueles que O temem.
Ou:

Um dos soldados abriu o seu lado com uma lança
e dele brotou sangue e água.
ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

Concedei, Deus misericordioso,
que, alimentados com o Corpo e Sangue do vosso Filho,
bebamos confiadamente nas fontes da misericórdia
e sejamos também nós
cada vez mais misericordiosos para com os nossos irmãos.
Por Nosso Senhor.

Jo 19, 34

