
DOMINGO VI DA PÁSCOA - Ano B 
  
LEITURA I  -  Atos 10, 25-26.34-35.44-48 
«O Espírito Santo difundia-se também sobre os pagãos» 
  
Leitura dos Atos dos Apóstolos 
 
Naqueles dias, 
Pedro chegou a casa de Cornélio. 
Este veio-lhe ao encontro 
e prostrou-se a seus pés. 
Mas Pedro levantou-o, dizendo: 
«Levanta-te, que eu também sou um simples homem». 
Pedro disse-lhe ainda: 
«Na verdade, eu reconheço 
que Deus não faz aceção de pessoas, 
mas, em qualquer nação, 
aquele que O teme e pratica a justiça é-Lhe agradável». 
Ainda Pedro falava, 
quando o Espírito desceu 
sobre todos os que estavam a ouvir a palavra. 
E todos os fiéis convertidos do judaísmo, 
que tinham vindo com Pedro, 
ficaram maravilhados ao verem que o Espírito Santo 
se difundia também sobre os gentios, 
pois ouviam-nos falar em diversas línguas e glorificar a Deus. 
Pedro então declarou: 
«Poderá alguém recusar a água do Batismo 
aos que receberam o Espírito Santo, como nós?» 
E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. 
Então, pediram-lhe que ficasse alguns dias com eles. 
Palavra do Senhor. 
  
  
SALMO RESPONSORIAL  - Salmo 97 (98 
Diante dos povos manifestou Deus a Salvação. 
  
Cantai ao Senhor um cântico novo 
pelas maravilhas que Ele operou. 
A sua mão e o seu santo braço 



Lhe deram a vitória. 
  
O Senhor deu a conhecer a Salvação, 
revelou aos olhos das nações a sua justiça. 
Recordou-Se da sua bondade e fidelidade 
em favor da casa de Israel. 
  
Os confins da terra puderam ver 
a Salvação do nosso Deus. 
Aclamai o Senhor, terra inteira, 
exultai de alegria e cantai. 
  
  
  
LEITURA II     -  1 Jo 4, 7-10 
«Deus é amor» 
  
Leitura da Primeira Epístola de São João 
 
Caríssimos: 
Amemo-nos uns aos outros, 
porque o amor vem de Deus 
e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. 
Quem não ama não conhece a Deus, 
porque Deus é amor. 
Assim se manifestou o amor de Deus para connosco: 
Deus enviou ao mundo o seu Filho Unigénito, 
para que vivamos por Ele. 
Nisto consiste o amor: 
não fomos nós que amámos a Deus, 
mas foi Ele que nos amou 
e enviou o seu Filho 
como vítima de expiação pelos nossos pecados. 
Palavra do Senhor. 
  
  
ALELUIA     Jo 14, 23 
Aleluia. Se alguém Me ama, guardará a minha palavra. 
Meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada. 
  



  
  
EVANGELHO   - Jo 15, 9-17 
«Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos» 
  
+   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. 
Já não vos chamo servos, 
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; 
mas chamo-vos amigos, 
porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai. 
Não fostes vós que Me escolhestes; 
fui Eu que vos escolhi e destinei, 
para que vades e deis fruto 
e o vosso fruto permaneça. 
E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, 
Ele vo-lo concederá. 
O que vos mando é que vos ameis uns aos outros». 
Palavra da Salvação. 
 
ORAÇÃO DOS FIÉIS 
Cheios de confiança na promessa de Jesus 
de enviar o Espírito Santo aos seus Apóstolos, 
supliquemos a Deus Pai que O envie à sua Igreja, 



dizendo (ou: cantando), com fé: 
Mandai, Senhor, o vosso Espírito. 
  
1. Pelos bispos, que confirmam a fé da Igreja, 
 pelos presbíteros, que apascentam os fiéis, 
 e pelos diáconos, que exercem a caridade, 
 oremos, irmãos. 
  
2. Pelos fiéis que anunciam Jesus Cristo, 
 pelos que foram batizados  em adultos 
 e pelos que vão ser confirmados nestes dias, 
 oremos, irmãos. 
  
3. Pelos leitores, que proclamam a Palavra, 
 pelos acólitos, que servem ao altar, 
 e pelos salmistas, que louvam o Senhor, 
 oremos, irmãos. 
  
4. Por todos os que trazem Deus no coração, 
 pelas religiosas de vida contemplativa 
 e por aquelas que cuidam dos mais pobres, 
 oremos, irmãos. 
  
5. Pelos que abrem o coração ao dom do Espírito, 
 pelos que sabem dar a razão da sua esperança 
 e por esta comunidade (paroquial) que adora a Cristo, 
 oremos, irmãos. 
  
(Outras intenções: todas as mães; jovens que casaram há um ano...). 
  
Deus, Pai de misericórdia, 
que destes a estes vossos filhos 
a graça de reconhecerem que os amais, 
enviai-nos do Céu o vosso Espírito, 
para que seja nosso defensor e nosso guia. 
Por Cristo, nosso Senhor. 


