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Paróquia Santo Antônio da Lapa 
Diocese de São José dos Pinhais 

5º. Domingo da Páscoa 

Sábado, 09 de maio, 16h – Pe. Hélio 

Domingo, 10 de maio, 19h – Pe. Pedrinho 
A missa do Domingo às 09h será transmitida da 

Paróquia do Senhor Bom Jesus de Quitandinha. 

 

Orientações: 
- durante o tempo Pascal canta-se o hino de louvor nas missas dominicais (sábado e 

domingo). 

- durante o período da pandemia o comentarista motiva à comunhão espiritual após a 

recitação do Cordeiro de Deus e antes do “Felizes os convidados...”, em todas as 

celebrações. 

- após os avisos é recitado o Regina Coeli. 

 

COMENTARIO INICIAL 

 

Comentarista: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo – para sempre seja 

louvado. 

 

Para a missa do domingo 19h, apenas:  Querido irmão e irmã que conosco 

celebra esta Missa transmitida desde a Igreja Matriz da Lapa pela Rádio 

Legendária FM e pela página do facebook da Paróquia de Santo Antônio. Deus 

seja louvado pelos meios de comunicação social. Deus seja louvado pela tua e 

pela nossa vida. É tempo de festa. É tempo de celebrar a Ressurreição de Jesus. 

A atual pandemia trouxe condições que geram insegurança, que provocam a 

ausência do bem-estar social e pessoal, e exige de nós o exercício do isolamento 

físico e a prática de hábitos responsáveis de higienização. Nesta realidade 

celebramos o mistério da Páscoa de Jesus que é o Caminho, a Verdade e a Vida. 

Neste segundo final de semana rezamos de modo particular pelos dizimistas de 

nossas comunidades. O gesto de contribuição financeira para o sustento de 

nossas comunidades é sinal da tua responsabilidade pela comunidade de Jesus 

Cristo. Com alegria, cantemos. 
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ORAÇÃO DA COMUNIDADE 

 
- Após todas as preces do folheto, se diz: 

 

6. ABENÇOAI os homens e mulheres que estão à linha de frente no combate 

do COVID-19: os profissionais da saúde, os profissionais da segurança pública, 

os cientistas, e cada pessoa que faz o que está ao seu alcance para diminuir a 

velocidade da transmissão deste vírus, nós vos rogamos, Senhor. 

 

 CONDUZI-NOS, Ó PAI, NO CAMINHO DE CRISTO! 

 

7. DERRAMAI sobre nós a tão necessária chuva para o consumo, o cultivo e a 

sobrevivência de toda a Casa Comum, nós vos rogamos, Senhor. 

 

8. ABENÇOAI os dizimistas das nossas comunidades com paz, saúde e 

trabalho, nós vos rogamos, Senhor. 

 

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 

 
- antes do canto para a apresentação das oferendas: 

 

Comentarista Na apresentação das oferendas agradecemos cada pessoa e 

cada família de nossas comunidades que de forma responsável mantém: 

- a conservação do patrimônio; 

- a funcionalidade dos serviços da Paróquia; 

- e a vitalidade da evangelização. 

E isso pela entrega mensal do teu dízimo,  

Deus abençoe com segurança, paz e saúde.  

Cantemos. 
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COMUNHÃO ESPIRITUAL 

 
- durante o período da pandemia o comentarista motiva à comunhão espiritual após a 

recitação do Cordeiro de Deus e antes do “Felizes os convidados...”, em todas as 

celebrações. 

 

Comentarista Convido para que você reze comigo a oração de Santo Afonso 

para a comunhão espiritual: 

 

Meu Jesus, eu creio que estais realmente presente  

no Santíssimo Sacramento do Altar.  

Amo-vos sobre todas as coisas, 

 e minha alma suspira por Vós.  

Mas, como não posso receber-Vos agora no Santíssimo Sacramento,  

vinde, ao menos espiritualmente, a meu coração.  

Abraço-me convosco como se já estivésseis comigo:  

uno-me Convosco inteiramente.  

Ah! não permitais que torne a separar-me de Vós. Amém. 

 

AVISOS 

 

1. Missas na Igreja Matriz de Santo Antônio da Lapa: neste tempo de 

isolamento físico entre as pessoas, a Missa está sendo transmitida todos 

os dias pela Rádio Legendária FM 95,9 e pela página no facebook. O 

horário da transmissão de segunda à sexta-feira é às 20h. Lembrando que 

nas quartas-feiras a transmissão da Missa e novena de Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro acontece às 09h, 14h30min e 20h. 

 

2. A Igreja Matriz de Santo Antônio da Lapa permanece aberta no horário 

do expediente paroquial para a visita ao Santíssimo Sacramento e oração 

pessoal.  

 

3. Horário de atendimento para confissões: sempre das 09h às 11h. 

- Quarta, quinta, sexta e sábado: na secretaria paroquial. 

- Domingo: no Santuário de São Benedito. 

Para outros horários: combinar na secretaria paroquial. 

 

4. Visita sacramental aos enfermos: 

Se você conhecer uma pessoa enferma ou idosa que deseje receber os 

sacramentos da confissão, unção dos enfermos e eucaristia, entre em contato 

com o ministro da tua comunidade ou com a secretaria paroquial. 
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5. Maio, mês dedicado a Nossa Senhora 

O Papa Francisco pede que intensifiquemos a oração do terço em família 

durante o mês de maio. Todas as noites o terço é transmitido da casa paroquial 

pela página do facebook da Paróquia Santo Antônio da Lapa às nove horas da 

noite. Participe. 

 

6. O compromisso cristão com a caridade não pode parar. Ajude a pastoral 

da partilha no cuidado das famílias que da nossa ajuda precisam. As 

doações de alimentos ou outros produtos podem ser deixados na Igreja 

Matriz ou na secretaria paroquial. 

 

REGINA COELI 

 
- após os avisos. 

 

Comentarista  Voltemos o olhar em direção do ícone de Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro. Peçamos a sua intercessão junto de Deus pelo fim da 

pandemia e pelo bem de nossas famílias: que não nos falte o trabalho e nem o 

pão de cada dia. 

 

Padre Rainha do Céu, alegrai-Vos, aleluia. 

Porque Aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia. 

Ressuscitou como disse. Aleluia. 

Rogai a Deus, por nós. Aleluia. 

Exultai e alegrai- Vos, ó Virgem Maria. Aleluia. 

Pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. 

 

Ave Maria, cheia de graça... 


