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APRESENTAÇÃO
Queridas irmãs e queridos irmãos, membros das equipes de liturgia das
Comunidades Eclesiais de Base de nossa Diocese de Cachoeiro de Itapemirim,
com imensa satisfação que apresentamos a Ed. do CELEBRANDO Nº. 136 ANO A
– XXI – TEMPO PASCAL.
A Páscoa é a intervenção libertadora de Deus na vida do povo e celebração
que recorda esta intervenção de Deus. Mas, Páscoa é entendida também como
“mistério”. Daí a expressão mistério pascal em textos litúrgicos e documentos da
Igreja.
O mistério da Igreja é o mesmo mistério de Cristo ressuscitado atuando
hoje pelo ministério da Igreja: pelo anúncio (revelação) deste mistério a todos
os povos; pelo aprofundamento do ensinamento dos Apóstolos; pela formação
das comunidades, unido pessoas, homens e mulheres, de todos os povos e
culturas, de todas as camadas sociais, que vivem unidos a Cristo e entre si, como
um só corpo nele, herdeiros da mesma herança, parceiros da mesma aliança; pela
memoria litúrgica e pelo testemunho em todas as circunstâncias da vida pessoal,
comunitária, social (cf. At 2,42-47).
Toda vez que, pela ação litúrgica, fazemos memória de Jesus, o Cristo,
participamos de sua morte-ressurreição. O fato central de nossa fé, acontecido
uma única vez, é atualizado na celebração do mistério pascal. Acontece para nós,
em nós hoje, aquilo que é celebrado.
Por fim, não podemos deixar de considerar o momento difícil quem estamos
vivendo com a Pandemia da Covid-19. Nossa Diocese de Cachoeiro de Itapemirim,
considerando as orientações médicas e as determinações dos governos federal e
estadual nos enviou um Comunicado através de nosso Administrador Diocesano
Pe. Walter Luiz Barbiero Milaneze Altoé, a fim de nos orientar com medidas
preventivas e também a melhor forma do cultivo de nossa espiritualidade e a
vivência da celebração do mistério pascal neste tempo. Estas orientações estão
em anexo nessa edição do Celebrando. Levando em consideração este momento
não iremos imprimir na Gráfica Diocesana esta edição, mas disponibilizaremos no
site da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim e também nas redes sociais.
A você agente da Pastoral da Liturgia desejamos sobe o olhar e a intercessão
da Mãe Aparecida, rainha e padroeira do Brasil, apesar do momento difícil que
vivemos, desejamos uma frutuosa vivência do mistério da nossa fé, pois, “O
Senhor ressuscitou realmente! Ele vive coma gente, aleluia!” (Ofício Divino das
Comunidades). Uma Santa e abençoada Páscoa a todos e a todas!
Pe. Thiago da Silva Vargas

Reitor do Seminário Maior “São João Maria Vianney”
Coordenador da Equipe Diocesana para Liturgia

4

INTRODUÇÃO
Cristo ressuscitou! Aleluia! A festa da Páscoa comemora o triunfo de Jesus
Cristo ressuscitado. Tempo de júbilo para a Igreja, porque é o ponto alto da
realização de nossa Redenção, a confirmação da nossa fé.
Na edição 136 do Celebrando, preparamos as celebrações do tempo pascal,
um tempo de festa para nossas Comunidades. Somos chamados a caminhar pelo
jardim da Ressurreição, que é o próprio Cristo presente em nosso meio. Ao longo
de cinquenta dias, vamos exalar o suave aroma dessa alegria em nossa alma.
O canto de ‘aleluia’ presente em nossas liturgias, mas também aclamado em
nosso coração, recorda-nos este tempo novo que Cristo nos oferece por amor e
misericórdia. Que as equipes de celebrações preparem com zelo cada celebração,
e procurem vivenciar o mistério celebrado, para que a assembleia possa participar
e sentir-se tocada pela graça de Deus.
Que a presença do Ressuscitado fortaleça as nossas comunidades, o Círio
Pascal é símbolo dessa presença que nos reúne para celebrar este tempo novo,
onde cantamos as glórias do Senhor, que venceu a morte e nos deu a vida eterna.
“Felizes os que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática” Lucas 11,28
Que Maria, a mãe da unidade caminhe conosco neste tempo Pascal!

NOTA: ATENÇÃO EQUIPES: Fiquem atentos às orientações diocesanas
inclusas nessa Edição 136.

Pela equipe do celebrando:
Sueli Coelho Moreira Volpini
Coordenadora
kabiel@hotmail.com
e-mail: ocelebrando@gmail.com
Blog: http://ocelebrando.blogspot.com.br/
Facebook: Celebrando Diocese de Cachoeiro
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CONSIDERAÇÕES GERAIS PARA
AS EQUIPES DE LITURGIA
I – INTRODUÇÃO: VIVER EM PÁSCOA
Passado o período quaresmal, após o Sacramento da Reconciliação, de forma
consciente de que o discipulado missionário passa pela dor, estamos preparados
para viver em Páscoa, sempre colocando Deus em primeiro lugar em nossa vida.
Afinal, “A dor, a cruz, não é o fim, e sim o meio, passagem para amar de verdade.
Na medida em que se assume a perda, a ausência, a incompreensão, a solidão,
a traição, o desentendimento, enfim, todas as contrariedades doídas da vida, se
passa imediatamente ao amor. Permanecendo na cruz, nunca haverá ressurreição. ”
(D.Anuar Battisti, arcebispo de Maringá, Paraná).
Permanecendo na cruz, nunca haverá Páscoa! Que a graça do Espírito Santo “nos
permita ser ‘tidos por pobres, nós que enriquecemos a muitos; por nada tendo e tudo
possuindo’ (2Cor 6, 10). Que Ele sustente estes nossos propósitos e reforce em nós
a atenção e solicitude pela miséria humana, para nos tornarmos misericordiosos e
agentes de misericórdia...”
II – PERÍODO PASCAL
Páscoa significa passagem, mas passagem de determinada situação para outra
melhor, segundo Frei Alberto Beckhäuser. E, à luz da fé, passagem de uma situação
para outra melhor pela ação de Deus: da opressão para a liberdade, da morte para
a vida, de não povo para povo eleito, constituído através da aliança.
III – TOMAR PARTE
Fazermos parte da Equipe de Liturgia exige sermos livres de querer aparecer, ou
sermos melhores... Ao contrário: sejamos agentes de misericórdia para que, numa
Celebração ou Missa, toda a assembleia forme um só corpo, unidos no coração e
numa só alma ao anunciarmos o amor do Pai misericordioso, pronto a nos abraçar.
Deus deve estar em primeiro lugar; a oração é nossa primeira obrigação, sendo a
Liturgia a fonte que nos enriquece, e a primeira escola da vida espiritual a ser
vivida e que nós podemos – e devemos – oferecer aos participantes que, juntos a
nós, oram e cantam louvores à Trindade.
Por isso, a participação dos fiéis deveria merecer uma pequena formação, que
seja... Em dia, local e horário distintos, por tantas riquezas que representa. Afinal
toda ação litúrgica envolve os fiéis – sujeitos da ação celebrativa, presididos
por um Sacerdote ou Ministro da Palavra, acompanhados de pessoas com outras
funções, como Ministros da Eucaristia, Leitores, Animador, Grupo de Canto...
Enfim, Equipe de Liturgia e/ou de Celebração – todos em função da assembleia
celebrante, que é o sujeito da ação. Para celebrar no Espírito, com a devida
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participação nos cantos, no ouvir as leituras, nas respostas dialogais, na atenção,
no silêncio, com todo o corpo e sentidos voltados ao que acontece, que nada mais
é do que a Celebração do Mistério Pascal de Jesus Cristo! Essa é a verdadeira
espiritualidade litúrgica, que tem como objetivo a santificação do povo de Deus.
Não se trata de um “ativismo participativo”, ou seja, “que todos devem fazer
alguma coisa”. Significa “que todos são fundamentalmente envolvidos dentro
dessa ação, ou seja, no ato de culto o corpo de Cristo não pode ser separado.
Há diferenças entre aquele que preside e aquele que não preside, entre o leitor
e quem não lê, mas existe um nível comum de participação que se baseia no
fato de que todos somos sacerdotes a partir do batismo...” (professor e grande
liturgista Andrea Grillo)
IV – FORMAR UM SÓ CORPO
É bom fazermos considerações sobre algumas partes da Oração Eucarística (nas
MISSAS), para aprendermos um pouco mais e vivenciarmos melhor a celebração
eucarística.
1. Diálogo: elogio ao Pai; são as aclamações.
2. Prefácio: proclamar, enfocar um aspecto que o Pai realizou em nosso
meio, conforme o Tempo/ festa litúrgica. Termina com o Santo... (Isaías)
3. Pedido: súplica (Epíclese, ou epiclese) sobre o pão e o vinho.
4. Narrativa da Instituição: na última ceia, Jesus com os discípulos.
5. Aclamação memorial (anamnese): Eis o mistério da fé! = ponto alto da
OE. Oblação = anáfora + memória + oferta (do próprio Cristo, pão da vida
e cálice da salvação). Obs.: ver SC 48 = aprender a oferecer-se a si mesmo,
encaixando a própria vida: “faça de mim o que quiser, sou seu servo, quero
me colocar ao seu dispor...”
6. Súplica (nova epiclese ou epíclese): sobre a comunidade, formar um só
corpo para transformá-la.
7. Intercessões: pedidos por determinadas pessoas (Igreja dos vivos, não
dos mortos), com pedidos a Maria, a Apóstolos ou Santos...
8. Doxologia: final, síntese da OE, momento alto do diálogo. Doxa = glória,
louvor; Logia = Palavra. Amém = assinar em baixo, concordar.
V – PÁSCOA = PASSAGEM
No sentido espiritual, Jesus passa da vida humana, terrena, para a vida eterna,
vivo e ressuscitado, abrindo para nós o caminho da salvação, da vida eterna.
Ao comermos o Corpo e beber o Sangue de Jesus, tornamo-nos um só com Ele.
Tudo o que Ele ensinou, fez e viveu, devemos assimilar e tentar viver, pelo menos.
Mesmo na dor. Se assim não for, não há CONVERSÃO. Converter quer dizer mudar
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de rumo, de direção a nossa vida, adequando-a ao jeito de viver de Jesus.
Um lembrete muito sério: a hóstia não é para ser vista! Eucaristia não é apenas a
hóstia consagrada! Como também a adoração ao Santíssimo Sacramento exposto.
O Ostensório não basta para falarmos ou vivermos a Eucaristia. Fazer adoração ao
Santíssimo, sim, mas, sobretudo, viver a comunhão Eucarística, em que somos um
só Corpo!
VI - ESPIRITUALIDADE LITÚRGICA
Visa um encontro pessoal e profundo com o Senhor. Exige concentração, ou seja,
centrar-se na pessoa do Filho encarnado, morto e ressuscitado, numa entrega
total a cada um de nós. É o mistério pascal!
Tem o caráter trinitário: Deus Pai que nos criou, Deus Filho que nos salvou,
resgatando nossa filiação divina, e Deus Espírito Santo, nosso consolador,
advogado, que nos acompanha e direciona, se nos deixarmos conduzir com
docilidade.
Isso envolve mística e contemplação: celebro, contemplo o mistério para vivê-lo
de acordo com a Palavra, buscando ser o meu corpo templo, morada de Deus,
aprendendo a conviver com Ele, de forma orante, buscando ser como Ele nos
criou: à sua imagem e semelhança. Sem o sentido de posse, para torná-lo nossa
imagem e semelhança.
A espiritualidade litúrgica é eclesial, comunitária, pois onde dois ou mais estiverem
reunidos, Deus se faz presente, dando-se a conhecer pela escuta atenta da
Palavra, pela oração, e até pela ação que a própria Palavra nos propõe. Deus não
quer sacrifícios: deseja de nós amor, conhecimento, como nos propõe Oseias.
Quem O conhece com certeza viverá no amor e para o amor, sempre presente
em corpo e alma em tudo o que faz, sem engrandecer-se, ou querer aparecer, mas
simplesmente viver em Sua presença, e de acordo com sua vontade.
E para alcançarmos a intimidade necessária na oração, durante as celebrações é
necessário o silêncio. E dar graças em todo o tempo e lugar, sermos agradecidos
no profundo de nosso coração – ainda que diante das provações, da dureza do dia
a dia, no sentido de jamais perdermos a esperança, e a certeza de que Deus está
no meio de nós, e nos quer criaturas novas, caridosas, compassivas, num mundo
novo de justiça e paz.
Enfim, para viver a espiritualidade de forma encarnada, é preciso buscar um
relacionamento profundo com a Palavra através da Liturgia, seja nas Celebrações
Eucarísticas ou da Palavra, seja na experiência da Leitura Orante ou do Ofício
Divino, além da própria catequese, em busca constante.
Deus nos abençoe sempre! Feliz Páscoa a todos!
Marly Moulin Seibert
pela Equipe do Celebrando
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PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO
12 de Abril de 2020
Cor Litúrgica: Branco ou Dourada – Nº 1392
“Cristo ressuscitou verdadeiramente”

nós, recordando o nosso batismo.
Que ele se digne ajudar-nos para
permanecermos fiéis ao Espírito que
recebemos.

Animador: Revestidos de Cristo,
somos nova criatura. Na liturgia deste
domingo, celebramos a ressurreição do
Senhor e temos a certeza de que a vida
em plenitude resulta de uma existência
feita dom e serviço em favor dos irmãos.
O Senhor ressuscitou, Aleluia!

Oremos: Deus de bondade e
compaixão, vós nos deste a irmã água,
fonte de toda a vida, e quisestes que,
por ela, recebêssemos o batismo que
nos consagra a vós. Abençoai esta
água, que ela nos proteja neste dia
a vós consagrado, e renovai, no mais
profundo de cada um de nós, a fonte
viva da vossa graça, para que, livres de
todos os males, possamos caminhar
sempre em vossas estradas e praticar
aquilo que é agradável aos vossos
olhos. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

Canto / Procissão de entrada

02. Acolhida

Min. da Palavra: Em nome do Pai, do
Filho e do Espirito Santo.
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: A graça e a paz de
Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo,
nosso Senhor, estejam convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!

(Canto para Aspersão)

05. Glória

03. ENTRADA SOLENE DO
CÍRIO PASCAL

Canto

06. Oração Inicial

Animador: Irmãos e irmãs, o anúncio
pascal hoje ressoa vibrante: aleluia!
O Senhor ressuscitou! Vamos acolher
o Círio Pascal, sinal da luz de Cristo
ressuscitado que brilha em nosso meio,
em nossa vida.

Breve momento de silêncio: Cada um coloque a
intenção de seu coração, para este dia.

Min. da Palavra: (OREMOS) Ó Deus,
vosso filho divino hoje derrotou a morte
e abriu para todos nós as portas da vida
eterna. Concedei a quem celebra a
ressurreição de Jesus a força do Espírito
Santo, para começar, desde já, a viver a
nova vida que a ressurreição nos dará.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.
Ass.: Amém!

04. Aspersão

Min. da Palavra: Irmãos e irmãs,
peçamos ao Senhor nosso Deus
para que se digne abençoar esta
água que vai ser aspergida sobre
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Min. da Palavra: Proclamação do
Evangelho de Jesus Cristo, segundo
São João.
Ass.: Glória a vós, Senhor!

01. Primeira Leitura

Ato dos Apóstolos 10, 34a.37-43

06. Homilia

02. Salmo Responsorial: 117 (118)

O Min. da Palavra não se deve estender por mais
de dez minutos.

Resp.: “Este é o dia que o Senhor
fez para nós; alegremo-nos e nele
exultemos!”

07. Profissão de Fé

Min. da Palavra: Celebramos hoje
o grande milagre da nova criação.
Domingo é o Dies Domini, “Dia do
Senhor.” A ressurreição de Jesus, como
também a nossa ressurreição, é assunto
de fé. A Páscoa não se explica. A Páscoa
se crê. É o maior dos milagres. Só a fé é
capaz de assimilá-lo. Professemos então
a nossa fé. Creio em Deus Pai...

03. Segunda Leitura
Colossenses 3, 1-4

04. Sequência

1 – Cantai, cristãos, afinal; “Salve, ó
vítima pascal!” Cordeiro inocente, o
Cristo abriu-nos do Pai o aprisco.
2 – Por toda ovelha imolado, do mundo
lava o pecado. Duelam forte e mais
forte; é a vida que enfrenta a morte.
3 – O rei da vida, cativo, é morto, mas
reina vivo! Responde pois, ó Maria; no
caminho o que havia?
4 – “Vi Cristo ressuscitado, o túmulo
abandonado. Os anjos da cor do sol,
dobrado ao chão o lençol...
5 – O Cristo, que leva aos céus, caminha
à frente dos seus!” Ressuscitou de
verdade. Ó Rei, Cristo, piedade!

08. Preces da Comunidade

Min. da Palavra: Inundados de
alegria pascal, elevemos ao Pai
nossas preces, por meio de Cristo
ressuscitado, rezando juntos:
Seguem as preces preparadas pela comunidade.

Resp.: Cristo ressuscitado, ouvi a
nossa oração!
Min. da Palavra: Senhor, olhai para
nossas súplicas que vos dirigimos
e acolhei-as com bondade de Pai. Por
Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo.
Ass.: Amém!

05. Aclamação ao Evangelho

Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! (bis)
O nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo,
já foi imolado; celebremos, assim, esta
festa, na sinceridade e verdade!

05. Evangelho

Evangelho: João 20, 1 – 9
Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

01. Partilha

Canto / procissão
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Min. da Palavra: Ó Pai, no dia da
ressurreição do Vosso Filho, confirmai a
nossa fé e a nossa esperança na vida mais
forte que a morte; fazei com que não nos
deixemos vencer pela tristeza e pelo
medo, mas colaboremos para construir
um mundo novo convosco e com Vosso
Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Graças, ó Pai,
Senhor da vida, por vosso Filho que se
entregou em vossas mãos, cumprindo
a vossa vontade total como sacerdote,
altar e cordeiro. Tirando os pecados do
mundo, ele é hoje nossa luz.
Ass.: A vós, ó Pai, a louvação, nesta
festa da ressurreição.

Momento em que o Min, da Eucaristia deve buscar
a reserva eucarística e a assembleia se colocar em
silêncio.

01. Pai Nosso

02. Louvação

Min. da Palavra: Rezemos juntos a
oração que Jesus nos ensinou: Pai
Nosso...

Min. da Palavra: A nossa proteção está
no nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra!

02. Oração da Paz

Min. da Palavra: Senhor Jesus Cristo,
dissestes aos vossos apóstolos: “eu
vos deixo a paz, eu vos dou a minha
paz.” Não olheis os nossos pecados,
mas a fé que anima vossa Igreja; dailhe, segundo o vosso desejo, a paz e a
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai
e o Espírito Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, a minha
oração.
Ass.: Que chegue até vós o meu clamor!
Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!
Min. da Palavra: Graças, ó Pai, Senhor
da vida, por este tempo bonito em que
Cristo ressurgiu da morte e tornou-se
Senhor e Pastor eterno que nos conduz
para as fontes repousantes de água pura.
Ass.: A vós ó Pai, a louvação, nesta festa
da ressurreição.

Min. da Palavra: A paz do Senhor
esteja convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!

Min. da Palavra: Graças, ó Pai, Senhor
da vida, por Cristo, nossa Páscoa, que foi
imolado por nós. Morrendo, Ele destruiu
a morte e venceu o pecado do mundo.
Com ele, ressurge a nova criação.
Ass.: A vós, ó Pai, a louvação, nesta
festa da ressurreição.

03. Comunhão

Min.
da
Palavra:
Saudai-vos,
transmitindo esta alegria que vem do
coração de Deus.
(Seguir orientações da Diocese).

Min. da Eucaristia: Assim disse Jesus:
“Eu sou a ressurreição e a vida.” Felizes
somos todos nós convidados para esse
grande banquete. Eis o Cordeiro de
Deus, que tira todo o pecado do mundo.
Ass.: Senhor eu não sou digno (a) ...
Canto / procissão
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04. Oração Final

Min. da Palavra: Abençoe-vos o
Deus todo poderoso: Pai, Filho e
Espírito Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Ó Deus, nosso Pai,
hoje abristes para nós o caminho da
vida, com a vitória do vosso filho Jesus
sobre a morte. Por vosso Espírito, fazei
de nós, que celebramos este dia de
festa e de alegria, homens e mulheres
novos, ressuscitados com Ele na luz da
vida. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

01. Avisos / compromissos da
comunidade.
02. Homenagens: aniversariantes /
visitantes.

Min. da Palavra: Levai a todos a alegria
do Senhor ressuscitado. Ide em Paz e
o Senhor vos acompanhe. Aleluia!
Aleluia!
Ass.: Graças a Deus! Aleluia! Aleluia!
Canto Final opcional

Ritos Iniciais
• Preparar o espaço celebrativo, local
de destaque para o Círio Pascal e a
pia batismal, usando muitas flores
e a cor branca nas toalhas.

3. Bênção Final

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

• Na entrada do Círio Pascal, o
corredor central pode estar
ladeado por crianças com flores.
Enquanto se canta – “Salve luz
eterna, és tu, Jesus! Teu clarão é a
fé, fé que nos conduz! ”. Chegando
diante do altar, a pessoa que traz
o Círio proclama: “Bendito sejais,
Deus da vida, pela ressurreição de
Jesus Cristo e por esta luz radiante”.

Min. da Palavra: Que o Deus
todo-poderoso vos abençoe nesta
solenidade pascal e vos proteja
contra todo pecado.
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: Aquele que
nos renova para a vida eterna,
pela ressurreição de seu Filho
vos enriqueça com o dom da
imortalidade.
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: E vós que,
transcorridos os dias da paixão do
Senhor, celebrais com alegria a festa
da Páscoa, possais chegar exultantes
à festa das eternas alegrias.
Ass.: Amém!

• O rito de aspersão da água pode
substituir o ato penitencial ou ser
feito no momento da profissão de fé.
Rito da Palavra
• Se a celebração for à noite
pode-se substituir a 2ª leitura e
o Evangelho.
2ª leitura – 1 Cor. 5. 6b-8
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Evangelho – Lucas 24.13-35
•

romano e lá pronuncia o seu discurso,
o seu “testemunho” a respeito de
Cristo. Pedro define a sua pregação
como uma ordem de Cristo, que
os mandou “pregar” e testemunhar
que Cristo foi constituído pelo Pai,
pelo mistério da sua ressurreição,
juiz dos vivos e dos mortos. O núcleo
do testemunho de Pedro na casa de
Cornélio é a “ressurreição de Jesus”. Em
poucas palavras, Pedro sintetiza a vida
pública de Jesus, desde a sua unção no
Jordão, até a sua glorificação. O núcleo
da pregação é o versículo 40: ...Deus o
ressuscitou no terceiro dia... Assim como
Maria Madalena e João, Pedro não
retém para si a alegria deste anúncio,
mas o comunica a todos. É pelo poder
deste mistério anunciado que muitos
se converteram à fé e receberam o
batismo, como acontece no final deste
discurso de Pedro, em At 10,44-48,
quando o Espírito Santo “cai” sobre
os ouvintes, ainda pagãos, e estes
recebem o batismo tornando-se “fiéis”.

Rezando em sintonia com o
Ano Missionário Jovem.

Resposta: Senhor, abençoai nossa
Igreja e fortalecei nossa missão.
Despertai em nós, Senhor, a
sensibilidade e o compromisso para
com as diversas realidades de missão
em nossa comunidade, rezemos:
Encerrar as preces com a Oração do
Ano Missionário Jovem.
Rito de Agradecimento
• Incentivar a assembleia a fazer uma
procissão até o altar e apresentarse em agradecimento pelo dom da
vida e da partilha, se possível por
família.
Ritos Finais
• Convidar a assembleia a viver
nesta Páscoa uma experiência
nova com o Cristo ressuscitado.

2º Leitura: A segunda leitura
convida os cristãos, revestidos de
Cristo pelo batismo, a continuarem
a sua caminhada de vida nova até à
transformação plena (que acontecerá
quando, pela morte, tivermos
ultrapassado a última barreira da nossa
finitude).

Introdução: A liturgia deste domingo
celebra a ressurreição e garante-nos
que a plenitude resulta de uma vida
de dom e serviço em favor dos irmãos.
A ressurreição de Cristo é o exemplo
concreto que confirma tudo isso.

Evangelho: O evangelho é o relato
da ressurreição segundo São João.
Logo no v.2, João diz que Maria
Madalena, ao ver que a pedra tinha
sido removida do túmulo, “correu e
foi” dizer a Simão Pedro o que havia
acontecido. João poderia apenas ter

1º Leitura: Na primeira leitura, temos
o eloquente testemunho de Pedro.
Pedro está na casa de um centurião
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dito que Maria Madalena “foi” relatar
o ocorrido a Simão, todavia, ele utiliza
dois verbos na sua frase, e o primeiro é
o verbo “correr” como os atletas correm
num estádio. Qual uma atleta, Maria
Madalena, sem perder tempo, correu
para anunciar aos discípulos o mistério.
Particularmente, ela foi anunciar
àquele que tinha o dever de confirmar
a fé dos irmãos: Simão Pedro.
Simão Pedro e o “outro discípulo”
correram para chegar ao túmulo.
Embora o “outro discípulo” tenha
chegado primeiro que Pedro, este
deixou Pedro entrar primeiro, deixando
que aquele a quem foi confiado o
cuidado dos doze fosse a primeira
testemunha, depois de Maria Madalena,
do sepulcro vazio. O Evangelho termina
com a profissão de fé do discípulo: Ele
viu e acreditou. Mais à frente, já no final
do seu evangelho, João vai dizer que
ele é o discípulo “que dá testemunho
dessas coisas” (cf. Jo 21,24). João vê o
túmulo vazio, encontra o ressuscitado,
e dá testemunho disso aos irmãos. Ele
é o “mártir”, a testemunha de Cristo;
assim como Maria Madalena, que
também não reteve para si a alegria

da ressurreição, mas foi anunciá-la aos
irmãos.
Equipe responsável por esta celebração:
Paróquia São Sebastião

TEMPO PASCAL
Os cinquenta dias entre o Domingo da
Ressurreição e o Domingo de Pentecostes
sejam celebrados com alegria e exultação,
como se fossem um só dia de festa, ou
melhor, “como um grande Domingo” (Sto.
Atanásio; cf. NALC, n.22). Os Domingos
deste tempo sejam tidos como Domingos
da Páscoa e, depois do Domingo da
Ressurreição, sejam chamados 2º, 3º, 4º,
5º, 6º, e 7º Domingos da Páscoa. “Os oito
primeiros dias do tempo pascal formam
a oitava da Páscoa e são celebrados
como solenidades do Senhor” (NALC
24). O Domingo de Pentecostes encerra
este tempo sagrado de cinquenta dias
(NALC, n. 23). No Brasil, celebra-se no
7º Domingo da Páscoa a solenidade da
Ascensão do Senhor. A semana seguinte,
até Pentecostes, caracteriza-se pela
preparação da vinda do Espírito Santo. Em
sintonia com as outras Igrejas cristãs, no
Brasil, realizamos nesta semana a “Semana
de Oração pela Unidade dos Cristãos”.
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2º DOMINGO DA PÁSCOA
DIVINA MISERICÓRDIA

19 de Abril de 2020
Cor Litúrgica: Branco – Nº 1393
“Perseverar é preciso. ”

nossos pecados e nos conduza à vida
eterna.
Ass.: Amém!

01. Motivação

Animador: Hoje, o Domingo da Oitava
da Páscoa também é a festa da Divina
Misericórdia. Somos convocados, pelo
Cristo ressuscitado, a acolher a sua
presença misericordiosa conduzindo
a Igreja nos caminhos do amor e da
fraternidade. Transbordando de alegria
Pascal, celebremos.

05. Glória (rezado ou cantado)

Glória a Deus nas alturas, e paz na terra
aos homens por Ele amados. Senhor
Deus, Rei dos céus, Deus Pai todopoderoso: 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.

Canto / Procissão de entrada

02. Acolhida

Min. da Palavra: Iniciemos nossa
Celebração, saudando a Santíssima
Trindade. Em nome do Pai.
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: A graça e a paz de
Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso
Senhor, estejam convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
		

04. Ato Penitencial

Min. da Palavra: Neste dia em
que celebramos a vitória de Cristo
sobre o pecado e a morte, também
nós, somos convidados a morrer ao
pecado e ressurgir para uma vida
nova. Inclinemos nossa cabeça e
reconheçamo-nos necessitados da
misericórdia do Pai (pausa).

06. Oração Inicial

Breve momento de silêncio: Cada um coloque a
intenção de seu coração para este dia.

Min. da Palavra: (OREMOS) Ó Deus
de eterna misericórdia, que reacendeis
a fé do vosso povo na renovação da
festa pascal, aumentai a graça que nos
destes. E fazei que compreendamos
melhor o batismo que nos lavou, o
Espírito que nos deu nova vida, e o
sangue que nos redimiu. Por nosso

Canto penitencial

Min. da Palavra: Deus todo-poderoso,
tenha compaixão de nós, perdoe os
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Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo.
Ass.: Amém!

nossas preces, por meio de Cristo
misericordioso.

Seguem as preces preparadas pela comunidade,
de acordo com sua realidade.

Min. da Palavra: Ouvi, ó Pai, estes
nossos pedidos e ajudai-nos a
permanecer fiéis até o fim ainda que
tenhamos que passar por muitas
tribulações. Por Cristo nosso Senhor.
Ass.: Amém!

01.Primeira Leitura

Atos dos Apóstolos 2,42-47

02. Salmo Responsorial:
Sl 117(118), 2-4. 13-15. 22-24 (R/.1)

Resp.: ““Dai graças ao Senhor, porque
Ele é bom; eterna é a sua misericórdia!””

03. Segunda Leitura

01. Partilha

04. Aclamação ao Evangelho

Min. da Palavra: Acolhei, ó Deus, as
oferendas do vosso povo para que,
renovados pela profissão de fé e
pelo batismo, consigamos a eterna
felicidade. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

Canto / procissão

1 Pedro 1, 3-9

Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Acreditaste, Tomé, porque me viste.
Felizes os que creram sem ter visto.

05. Evangelho
João 20,19-31

Momento em que o Ministro da Eucaristia
busca as reservas eucarísticas enquanto todos
cantam um refrão próprio, para acompanhar
a entrada solene do Santíssimo.

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco
Ass.: Ele está no meio de nós!

02. Louvação

Min. da Palavra: A nossa proteção está
no nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra!

Min. da Palavra: Proclamação do
Evangelho de Nosso Senhor Jesus
Cristo, segundo João.
Ass.: Glória a vós, Senhor!

Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, a minha
oração.
Ass.: E chegue até vós o meu clamor!

07. Homilia
O Ministro não se deve estender por mais de
10 minutos.

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

08. Profissão de Fé

Min. da Palavra: Professemos a nossa
fé: Creio em Deus Pai...

Min. da Palavra: Cantemos com
alegria ao Senhor pela salvação que
nos deu em Jesus Cristo e por sua
justiça vitoriosa.

09. Preces da Comunidade

Min. da Palavra: Elevemos ao Pai
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Canto de louvação
.Louvação (Sl 98):
Comunidades)

(Ofício

Divino

vos deixo a paz, eu vos dou a minha
paz.” Não olheis os nossos pecados,
mas a fé que anima vossa Igreja; dailhe, segundo o vosso desejo, a paz e a
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai
e o Espírito Santo.
Ass.: Amém!

das

1.Entoai ao Senhor novo canto/ pois
prodígios, foi ele quem fez./ Sua mão
e o seu santo braço/ salvação nos
trouxeram de vez.
Então, os povos viram/ o Deus que nos
salvou./ Por isso, ó terra inteira,/ cantai
louvor a Deus.
2.Salvação o Senhor manifesta,/
sua justiça às nações demonstrou./
Recordando sua fidelidade,/ pelo povo
do seu grande amor.
3.Celebrai ao Senhor com tambores,/
com violões e pandeiros cantai,/ com
atabaques, cornetas e flautas,/ ao
Senhor, Deus e Rei aclamai!
4.Batam palmas o mar e os peixes,/
todo mundo e o que ele contém;/
Que os rios alegres aclamem,/ e as
montanhas bendigam também.
5.Ante a face de Deus alegrai-vos,/ ele
vem para nos governar,/ guiará com
justiça os povos,/ as nações no direito
e na paz.
6.Glória a Deus do universo presente,/
no louvor das três raças também,/ e
que desça a paz sobre a terra,/ desde
agora e pra sempre. Amém!

Min. da Palavra: A paz do Senhor
esteja convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!
Min. da Palavra: Neste domingo da
Divina Misericórdia, saudai-vos com
um gesto de acolhida e comunhão
fraterna.
(Seguir orientações da Diocese).

03. Comunhão

Min. da Eucaristia: Eu sou o pão da
vida, o que vem a mim não terá fome.
O que crê em mim terá a vida eterna.
Felizes os convidados para a ceia do
Senhor! Eis o Cordeiro de Deus, que tira
o pecado do mundo!
Ass.: Senhor, eu não sou digno de que
entreis em minha casa, mas dizei uma
só palavra e eu serei salvo!
Canto / procissão

04. Oração Final

Min. da Palavra: Deus santo e
misericordioso, alimentados pela vossa
Palavra e animados pela confissão
de fé de Tomé, queremos caminhar
na fidelidade ao Cristo Ressuscitado,
para que possamos construir a paz e
merecer as alegrias da vida eterna. Por
Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

01. Pai Nosso

Min. da Palavra: Rezemos a Oração
da Unidade e da Misericórdia, que o
próprio Cristo nos ensinou: Pai nosso...

02. Oração da Paz

1. Avisos / compromissos
comunidade
2. Homenagens

Min. da Palavra: Senhor Jesus Cristo,
dissestes aos vossos apóstolos: “eu
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da

• Aquele que acender o Círio Pascal
diz: “Bendito sejais, Deus da vida,
pela ressurreição de Jesus Cristo
e por essa luz radiante! ” Seja
cantado uma música apropriada.

3. Bênção Final

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!
Min. da Palavra: 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 bênção.
Ass.: Amém!

• No momento do ato penitencial,
motivar
o
momento
de
arrependimento, porém lembrando
sempre da misericórdia do Senhor
que é maior que todos os nossos
pecados.

Min. da Palavra: Aquele que, por sua
morte, vos deu a eterna liberdade,
vos conceda, por sua graça, a herança
eterna.
Ass.: Amém!

Rito da Palavra
• Que as leituras sejam feitas de
formas bem solenes, sobretudo a
proclamação do Evangelho.

Min. da Palavra: E, vivendo agora
retamente, possais no céu unir-vos a
Deus, para o qual, pela fé já ressuscitaste
no batismo.
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: Abençoe-vos Deus
todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito
Santo.
Ass.: Amém!

Introdução: A fé dos apóstolos exige de
nós que creiamos em seu testemunho
sobre Jesus morto e ressuscitado, ou
seja, que adiramos à mesma fé. E exige
também que pratiquemos a vida de
comunhão fraterna na comunidade
eclesial, que brotou de sua pregação.

Min. da Palavra: Testemunhai o
ressuscitado com vossas vidas. Ide
em Paz e o Senhor vos acompanhe.
Aleluia! Aleluia!
Ass.: Graças a Deus! Aleluia! Aleluia!

Primeira Leitura: “Os primórdios da
Igreja: tinham tudo em comum.” – At 2,
42-5,42 descreve a vida da comunidade
apostólica em Jerusalém. A leitura
de hoje se completa em At 4, 32-35.
A “comunidade” consiste em ter tudo
em comum. O ensino dos apóstolos
e o culto realizavam-se no templo. A
alegria e a magnanimidade do grupo
eram contagiosas; aí está o mistério do
sucesso missionário.

Canto opcional

Ritos Iniciais
• Preparar o espaço celebrativo,
destacando o círio pascal e a pia
batismal, usando muitas flores e a
cor branca ou dourada nas toalhas.

Segunda Leitura: “Purificados como
ouro na fornalha” – A 1 Pd é uma
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carta de consolação aos cristãos
oriundos do paganismo, ameaçados
de perseguição. A introdução tem
estilo de um hino. As graças recebidas
são penhor dos dons definitivos
(esperança). No batismo, somos
adotados como filhos: isto também é
fundamento de uma esperança ainda
maior. Esta esperança é viva porque é
baseada no Cristo ressuscitado. Produz
alegria e firmeza.

é dado pelo ressuscitado para tirar
da humanidade o pecado, mediante
a comunidade dos fiéis. A primeira
geração teve o privilégio de ver e apalpar
o ressuscitado, que inaugurou esta
nova realidade; as gerações seguintes
deverão crer por seu testemunho. Quis
o Senhor, imediatamente depois da
Sua Ressurreição gloriosa, deixar bem
claro que, depois de tantos exemplos e
palavras de misericórdia, esta continua
a ser o caminho aberto para todos nós,
rumo aos Seu Coração divino.

Evangelho: “Felizes os que creem sem
terem visto” – A Páscoa da ressurreição
é uma nova criação. O Espírito de Deus

Equipe responsável por esta celebração:
Paróquia: São Filipe
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3º DOMINGO DA PÁSCOA
26 de Abril de 2020
Cor Litúrgica: Branco nº 1394
“A presença de Jesus Ressuscitado
nos renova no amor e na santidade. ”

Refrão meditativo: Fica conosco Senhor, é
tarde e a noite já vem, fica conosco Senhor,
somos os teus seguidores também!”

01. Motivação

Animador: A liturgia deste domingo
nos convida a celebrar Cristo vivo nos
alimentando da Mesa da Palavra e da
Mesa da Eucaristia, e a testemunhar a
alegria da ressurreição.
Canto / Procissão de entrada

02. Acolhida

Min. da Palavra: Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo.
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: O Senhor que
encaminha os nossos corações para o
amor de Deus e a constância de Cristo
estejam convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que reuniu no
amor de Cristo!

03. Ato Penitencial

Min. da Palavra: No início desta
celebração da Palavra, reconheçamos
as nossas culpas para celebrarmos
dignamente os santos mistérios.
Breve momento de silêncio
Canto Penitencial

Min. da Palavra: Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós, perdoe os
nossos pecados e nos conduza à vida
eterna.
Ass.: Amém!

05. Glória (rezado ou cantado)

Min. da Palavra: Glorifiquemos a Deus,
cantando.

06. Oração Inicial

Breve momento de silêncio: Cada um coloque a
intenção de seu coração, para este dia.

Min. da Palavra: (OREMOS) Deus da
vida, pela festa da páscoa renovastes
as forças do vosso povo. Conservai em
nós a alegria de quem vos descobriu
como Deus de amor e fortalecei-nos na
esperança de nossa plena libertação.
Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

01. Primeira Leitura

Atos dos Apóstolos 2,14.22-23

02. Salmo Responsorial:
15 (16),1-2ª.5.7-8.9-10

Resp.: “Vós me ensinais vosso caminho
para a vida; junto de vós felicidade sem
limites! ”

03. Segunda Leitura
1 Pedro 1,17-21

04. Aclamação ao Evangelho

Aleluia, aleluia, aleluia!
Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da
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escritura; fazei o nosso coração arder,
quando falardes.

vosso Filho vencedor da morte, foi
reconhecido quando partiu o pão com
os discípulos. Repartindo nossos dons,
fazei que reconheçamos sua presença
entre nós. E ardendo de amor nosso
coração, possamos anunciá-lo vivo
em cada gesto de amor. Ele, que vive e
reina para sempre.
Ass.: Amém!

05. Evangelho
Lucas 24,13-35

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!
Min. da Palavra: Proclamação do
Evangelho de Nosso Senhor Jesus
Cristo, segundo Lucas.
Ass.: Glória a vós, Senhor!

Momento em que o Ministro da Eucaristia busca
as reservas eucarísticas enquanto todos cantam
um refrão próprio, para acompanhar a entrada
solene do Santíssimo.

06. Homilia

Min. da Palavra: A nossa proteção está
no nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra!

02. Louvação

O Ministro não se deve estender por mais de 10
minutos.

07. Profissão de Fé

Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, a minha
oração.
Ass.: E chegue até vós o meu clamor!

Creio em Deus Pai...

08. Preces da Comunidade

Min. da Palavra: Nesta alegria pascal,
apresentamos a Jesus ressuscitado,
que caminha conosco, nossas preces.

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Seguem as preces preparadas pela comunidade,
de acordo com sua realidade.

Min. da Palavra: Bendito e louvado
sejas, ó Pai criador.

Min. da Palavra: Senhor Jesus, fazei
que sintamos sempre arder nosso
coração quando nos falais e saibamos
reconhecer-vos em cada irmão e irmã
que encontramos em nosso caminho.
Por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor
nosso!
Ass.: Amém!

Canto de louvação
.Louvação (Sl 98):
Comunidades)

(Ofício

Divino

das

1.Entoai, ao Senhor, novo canto/ pois
prodígios, foi ele quem fez./ Sua mão
e o seu santo braço/ salvação nos
trouxeram de vez.
Então, os povos viram/ o Deus que nos
salvou./ Por isso, ó terra inteira,/ cantai
louvor a Deus.
2.Salvação o Senhor manifesta,/
sua justiça às nações demonstrou./
Recordando sua fidelidade,/ pelo povo
do seu grande amor.
3.Celebrai ao Senhor com tambores,/
com violões e pandeiros cantai,/ com

01. Partilha
Canto / procissão

Min. da Palavra: Pai de amor,
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03. Comunhão

atabaques, cornetas e flautas,/ ao
Senhor, Deus e Rei aclamai!
4.Batam palmas o mar e os peixes,/
todo mundo e o que ele contém;/
Que os rios alegres aclamem,/ e as
montanhas bendigam também.
5.Ante a face de Deus alegrai-vos,/ ele
vem para nos governar,/ guiará com
justiça os povos,/ as nações no direito
e na paz.
6.Glória a Deus do universo presente,/
no louvor das três raças também,/ e
que desça a paz sobre a terra,/ desde
agora e pra sempre. Amém.

Min. da Eucaristia: Eu sou o Pão vivo,
que desceu do céu: se alguém come
deste Pão, viverá eternamente. Felizes
os convidados para a ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo.
Ass.: Senhor, eu não sou digno de que
entreis em minha casa, mas dizei uma
palavra e serei salvo!
Canto / procissão

04. Oração Final

Min. da Palavra: Ó Pai, nós vos
agradecemos por esta ceia de amor
que vosso filho Ressuscitado preparou
para nós. Assim renovados, possamos
enfrentar com coragem e firmeza as
dificuldades e darmos testemunho da
ressurreição do Cristo, vosso filho e
nosso Senhor, bendito para sempre.
Ass.: Amém!

01. Pai Nosso

Min. da Palavra: Obedientes à palavra
do Salvador e formados por seu divino
ensinamento, ousamos dizer: Pai
nosso...

02. Oração da Paz

1. Avisos / compromissos
comunidade
2. Homenagens

Min. da Palavra: Senhor Jesus Cristo,
dissestes aos vossos apóstolos: “eu
vos deixo a paz, eu vos dou a minha
paz.” Não olheis os nossos pecados,
mas a fé que anima vossa Igreja; dailhe, segundo o vosso desejo, a paz e a
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai
e o Espírito Santo.
Ass.: Amém!

da

3. Bênção Final

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!
Min. da Palavra: Abençoe-vos o Deus
todo poderoso: Pai, Filho e Espírito
Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: A paz do Senhor
esteja convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!

Min. da Palavra: Levai a todos a alegria
do Senhor ressuscitado; ide em paz e
que o Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!

Min. da Palavra: No Espírito de Cristo
ressuscitado, saudai-vos com um sinal
de paz.
(Seguir orientações da Diocese).

Canto opcional
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momento, tudo de acordo com
a realidade da comunidade: Acender o círio solenemente e
levá-lo na caminhada para a igreja.
• A aspersão com água batismal,
acompanhada de um canto
apropriado, substitui o ato
penitencial e ajuda a comunidade
a retomar o batismo, como
mergulho na Páscoa do Senhor.

Ritos Iniciais:
• Destacar, no espaço celebrativo,
o Círio pascal, a pia batismal, as
mesas da Palavra e da Eucaristia.
Usar a cor branca ou dourada para
as vestes e os outros ornamentos.
• Acender solenemente o Círio
pascal dizendo: “Bendito sejais,
Deus da vida, pela ressurreição de
Jesus Cristo e por esta luz radiante”.
• É bom que neste tempo, a
saudação inicial mantenha uma
tônica pascal festiva e se possível,
seja acompanhada de um gesto de
acolhida e de paz.
• Ou; Sugestão: Iniciar a celebração
fora da igreja, a comunidade
reunida canta, faz o sinal da
cruz, a saudação e o sentido
litúrgico. Quem preside relembra
aos participantes que muitas
vezes, tal qual os discípulos de
Emaús, não compreendemos os
acontecimentos da nossa vida.
Todos são chamados a meditar e
a irem caminhando para dentro
da Igreja, como os discípulos
de Emaús na companhia de
Jesus Cristo ressuscitado que dá
sentido às nossas vidas. Essa breve
caminhada pode substituir o ato
penitencial. Obs.: Se a comunidade
optar por essa sugestão preparar
as sugestões abaixo antes do

Rito da Palavra
• Solenizar a Liturgia da Palavra.
Cantar o refrão orante antes da
proclamação das leituras: “Que
arda como brasa Tua palavra nos
renove/ Essa chama que a boca/
Proclama.”

Introdução: Emaús nos ensina as
duas maneiras fundamentais para ter
Cristo presente em sua ausência: ler
as escrituras à luz de sua memória e
celebrar a fração do pão, o gesto pelo
qual ele realiza sua presença real,
na comunhão de sua vida, morte e
ressurreição.
Primeira Leitura: Pertence aos Atos
dos Apóstolos e apresenta o anúncio,
“o querigma” da ressurreição de Cristo.
Os fatos da vida de Jesus, sua entrega
e morte na cruz, são interpretados
conforme o desígnio salvífico de Deus.
A ressurreição de Jesus Cristo, sua
vitória sobre a morte é testemunhada
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pelos discípulos e também pela
escritura, mostrando o sentido da
ressurreição como plenitude de vida.

e retornavam para casa, na vila de
Emaús. No caminho, um anônimo
viajante juntou-se a eles, indagandolhes o motivo de tanta tristeza. A
presença de Jesus, manifestada ao
longo do caminho e revelada nas
Escrituras, faz arder o coração dos
discípulos. Iluminados pela Palavra,
eles descobrem que as expectativas
e esperanças proféticas realizam-se
plenamente em Jesus, mediante sua
fidelidade à vontade do Pai. Jesus
partilha a mesa, dá-se a conhecer aos
discípulos ao partir o pão. A escuta
atenta da Palavra, que transforma o
coração e o partir juntos o pão abrem
os olhos e possibilitam reconhecer
a presença do Ressuscitado. Os dois
discípulos retornam a Jerusalém e
professam a fé no Senhor ressuscitado
na comunidade. Com ardor no coração,
os discípulos testemunham que o
“Senhor ressuscitou verdadeiramente!”

Segunda Leitura: Exorta a viver
uma vida nova na fé e na esperança.
A entrega total de Jesus, torna-se a
razão para a mudança de conduta dos
cristãos. Em Cristo Ressuscitado, os
cristãos sentem-se impelidos a viver de
forma confiante, filial com o Pai, pois
ele acolhe a todos sem discriminação.
Em Cristo, revelou-se o caminho da
salvação. Assim Jesus Cristo nos leva
a crer no Deus que o ressuscitou dos
mortos, dando-nos a esperança viva e
a possibilidade de uma vida renovada
no amor e na santidade.
Evangelho: O evangelho descreve o
encontro de Jesus Ressuscitado com
os discípulos a caminho de Emaús.
Os dois discípulos partem desolados,
desiludidos, perplexos, tristes e
desanimados, como quem perdeu o
sentido da vida; deixaram Jerusalém

Equipe responsável por esta celebração:
Paróquia Nossa Senhora das Graças - IBC
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4º DOMINGO DA PÁSCOA
03 de Maio de 2020
Cor Litúrgica: Branco - Nº 1395
“Cristo é o pastor que nos conduz
para as águas repousantes! ”

nossos pecados e nos conduza à vida
eterna.
Ass.: Amém!

01. Motivação

Animador: A liturgia desse 4º Domingo
da Páscoa celebra o Dia do Bom Pastor,
Jesus, o único lugar de acesso para
que as “ovelhas” possam encontrar as
pastagens que dão vida. Este domingo
é o Dia Mundial de oração pelas
vocações. Rezemos para que todas as
vocações tenham o Espírito do Bom
Pastor, capaz de dar a vida para que
os outros tenham dignidade e vida em
abundância.

04. Glória
05. Oração Inicial

Min. da Palavra: (OREMOS) Deus de
ternura, conduza à alegria do vosso
reino todos os homens e mulheres
que buscam vosso rosto, para que
o pequeno rebanho dos discípulos
e discípulas de Jesus, possa atingir,
apesar da sua fraqueza, a estatura da
maturidade de Cristo, nosso pastor por
quem nós vos pedimos na unidade do
Espírito Santo.
Ass.: Amém!

Canto / Procissão de entrada

02. Acolhida

Min. da Palavra: A paz do ressuscitado
esteja convosco! Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo.
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: Que a graça de nosso
senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, na
comunhão do Espírito Santo, esteja
sempre convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que reuniu no
amor de Cristo!

01. Primeira Leitura

Atos dos Apóstolos 2, 14a. 36-41

02. Salmo Responsorial: 22
(23)1.3a - 3b-4 -5.6 (R/ . cf.1.2c)
Resp.: “O Senhor é meu pastor, nada
me faltará”

03. Ato Penitencial

Min. da Palavra: Diante do coração
misericordioso do Pai, reconheçamos
nossos pecados.

03. Segunda Leitura
I Pedro 2 20b-25

Breve momento de silêncio
Canto Penitencial

04. Canto de Aclamação

Aleluia, aleluia, aleluia!
Eu sou o bom Pastor, diz o Senhor; eu

Min. da Palavra: Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós, perdoe os
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conheço as minhas ovelhas e elas me
conhecem a mim.

–nos a servir mais, e viver unidos no
vosso amor. Por Cristo nosso Senhor.
Ass.: Amém!

05. Evangelho

Momento em que o Min. da Eucaristia deve buscar
a reserva eucarística e a assembleia se colocar em
silêncio.

João 10. 1-10

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

02. Louvação

Min. da Palavra: A nossa proteção
está no nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra!

Min. da Palavra: Proclamação do
Evangelho de Jesus Cristo, segundo
São João
Ass.: Glória a vós, Senhor!

Min. da Palavra:
Ouvi, Senhor, a
minha oração.
Ass.: Que chegue até vós o meu clamor!

06. Homilia

O Min. da Palavra não se deve estender por mais
de dez minutos.

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

07. Profissão de Fé

Min. da Palavra: Professemos nossa
fé: Creio em Deus Pai...

Min. da Palavra: Cantemos com
alegria ao Senhor pela salvação que
nos deu em Jesus Cristo e por sua
justiça vitoriosa.

08. Preces da Comunidade

Canto de louvação

Min. da Palavra: Elevemos a Deus
cheios de esperança e confiança as
nossas preces.

1.Entoai, ao Senhor, novo canto/ pois
prodígios, foi ele quem fez./ Sua mão
e o seu santo braço/ salvação nos
trouxeram de vez.
Então, os povos viram/ o Deus que
nos salvou./ Por isso, ó terra inteira,/
cantai louvor a Deus.
2.Salvação o Senhor manifesta,/
sua justiça às nações demonstrou./
Recordando sua fidelidade,/ pelo povo
do seu grande amor.
3.Celebrai ao Senhor com tambores,/
com violões e pandeiros cantai,/ com
atabaques, cornetas e flautas,/ ao
Senhor, Deus e Rei aclamai!
4.Batam palmas o mar e os peixes,/
todo mundo e o que ele contém;/
Que os rios alegres aclamem,/ e as
montanhas bendigam também.
5.Ante a face de Deus alegrai-vos,/ ele
vem para nos governar,/ guiará com

Seguem as preces preparadas pela comunidade.

Min. da Palavra: Senhor, ouvi as
preces da vossa Igreja, por Cristo, nosso
Senhor.
Ass.: Amém!

01. Partilha

Canto / procissão

Min. da Palavra: Pai de Amor, vosso
Filho nos deu sua Vida, por isso nós o
reconhecemos como o “BOM PASTOR”,
o maior. Com nossas ofertas, ensina
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justiça os povos,/ as nações no direito
e na paz.
6.Glória a Deus do universo presente,/
no louvor das três raças também,/ e
que desça a paz sobre a terra,/ desde
agora e pra sempre. Amém!

carinho por nós nesta celebração. Fazei
que, assim renovados, vivamos na
alegria da páscoa e permaneçamos na
comunhão de Jesus Cristo, por quem
chegamos a vós.
Ass.: Amém!

01. Pai Nosso

Min. da Palavra: Obedientes à palavra
do Bom Pastor. Rezemos. Pai nosso...

01. Avisos / compromissos da
comunidade.
02. Homenagens: aniversariantes /
visitantes.

02. Oração da Paz

03. Bênção Final

Min. da Palavra: Senhor Jesus Cristo,
dissestes aos vossos apóstolos: “eu
vos deixo a paz, eu vos dou a minha
paz.” Não olheis os nossos pecados,
mas a fé que anima vossa Igreja; dailhe, segundo o vosso desejo, a paz e a
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai
e o Espírito Santo.
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: A paz do Senhor
esteja sempre convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!
Min. da Palavra: Abençoe-vos o Deus
todo poderoso: Pai, Filho e Espírito
Santo!
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: Ide em paz! Que o
Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!
Canto final

Min. da Palavra: Saudai-vos desejando
a paz.
(Seguir orientações da Diocese).

03. Comunhão

Min. da Eucaristia: Felizes os
convidados para a ceia do Senhor. Eis
o Cordeiro de Deus que tira o pecado
do mundo.
Ass.: Senhor, eu não sou digno (a)...

Sugestões:
• A equipe de celebração deverá
preparar uma boa acolhida na
porta da igreja.

Canto / procissão

• Ornamentar um local próximo a
entrada da igreja com símbolos
vocacionais, das pastorais e
movimentos da comunidade, e
durante a homilia motivar a missão

04. Oração Final

Min. da Palavra: Ó Deus, Pastor de
nossas vidas, que manifestaste vosso
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de servir, assim como fez Jesus o
Bom Pastor.

assembleia do Dia de Pentecostes.
Hoje, nós ouvimos o final do discurso
de Pedro no dia de Pentecostes. Diante
da afirmação de Pedro a respeito de
Cristo – “Que todo o povo de Israel
reconheça com plena certeza: Deus
constituiu Senhor e Cristo a este Jesus
que vós crucificastes” – Lucas noz diz
que a assembleia ficou com o “coração
transpassado”. A Palavra de Deus, que
vem impregnada da força do Espírito,
é mesmo uma espada de dois gumes,
é uma lâmina afiada que separa
ossos e medulas (cf. Hb 4,12). Essa
Palavra, proferida por Pedro no dia de
Pentecostes, atinge em cheio o coração
dos seus ouvintes. Transpassados pela
Palavra, eles perguntam a Pedro e aos
apóstolos: “Irmãos, o que devemos
fazer? ” Pedro os chama a conversão e
ao batismo, ou seja, a salvarem-se da
gente corrompida. Lucas encerra este
trecho que acabamos de ouvir dizendo
que naquele dia, “mais ou menos três
mil, pessoas se uniram a eles”.

• Acender solenemente o Círio
Pascal, cantando um refrão
apropriado.
• No Rito da Palavra, uma pessoa
caracterizada de Bom Pastor
poderá levar o Lecionário até o
presbitério e permanecer até o
fim da proclamação das leituras ao
redor da mesa da Palavra.
• Preparar preces, procurando
ressaltar a dimensão de pastoreio
confiado à nossa igreja e a missão
de Cristo, o pastor que dá a vida
por suas ovelhas.
• Preparar uma celebração bem
envolvente e participativa onde
toda a assembleia possa mergulhar
no mistério da ressureição.
• Motivar a comunidade a fazer uma
experiência, um gesto concreto,
vivenciando seu batismo, sendo
na figura do bom pastor, um
bom
ouvinte,
conversando,
ou se colocando presente na
vida daqueles afastados da
comunidade.

Segunda Leitura
Pelo batismo, nós que antes
andávamos como ovelhas sem pastor,
fomos reconduzidos “ao pastor e
guarda de nossas vidas” (cf. Segunda
Leitura). O Pastor e Guarda de nossas
vidas nos fala hoje no evangelho e nos
chama a segui-lo. Sigamos o Cristo,
o bom e verdadeiro Pastor. Entremos
hoje por Ele que é a porta que conduz
à salvação. Abramos os ouvidos do
nosso Espírito para que sejamos
capazes de ouvir a sua voz e seguilo aos prados verdejantes e às águas
tranquilas, até a mesa do banquete
que Ele prepara para nós nas moradas
eternas, onde também nós, que somos
suas ovelhas, que dissemos sim à sua
Palavra, teremos uma morada.

Introdução:
O tempo Pascal nos leva a um
comprometimento
ainda
maior
de batizados, que é levar a todos a
presença viva de Jesus que vivo está
no meio de nós.
Primeira Leitura
Sejamos nós hoje como aquela seleta
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Evangelho
O evangelho de São João é para nós
uma experiência viva do Ressuscitado
que, no meio da assembleia eucarística,
nos comunica, no poder do Espírito
Santo, a sua Palavra, que é viva e eficaz.
Jesus se apresenta como “a porta “e Ele
é, não há outro caminho. É, também, o
pastor das ovelhas, chama as ovelhas
cada uma por seu nome e as conduz
para fora. Quando elas estão reunidas,
Ele caminha à frente delas e elas o
seguem. E para onde as ovelhas o
seguem? Não somente para pastagens
seguras aqui, mas as ovelhas o seguem

para o seu Reino. Afinal de contas, Ele
foi a fim de preparar-nos um lugar para
que estejamos um dia juntos d’Ele (cf. Jo
14). Aqui também se esclarece para nós
a imagem do Salmo 22 que acabamos
de cantar. Cristo é o pastor que nos
conduz para as “águas repousantes”
que brotam do trono do Cordeiro visto
por João no Apocalipse. Cristo é Aquele
que nos conduz para a casa do Senhor,
onde, segundo o salmista, habitaremos
“pelos tempos infinitos”.
Equipe responsável por esta celebração: Paroquia
N. Srª da Penha - BNH
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5º DOMINGO DA PÁSCOA
10 de Maio de 2020
Cor Litúrgica: Branco – Nº. 1396
“Jesus Caminho Verdade e Vida.”

compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna!
Ass.: Amém!

01. Motivação

Animador: Reunidos pelo Cristo
Ressuscitado, formamos a comunidade
de irmãos. A Igreja é a comunidade dos
discípulos que seguem o “caminho” de
Jesus – “caminho” de obediência ao Pai
e de dom da vida aos irmãos.

04. Glória

Min. da Palavra: Glorifiquemos o Deus
da vida pela ressurreição de seu filho.

Canto / Procissão de entrada

05. Oração Inicial

Min. da Palavra: (OREMOS) Senhor,
nosso Deus e nosso Pai, que em vosso
Filho nos mostrastes o caminho para
vivermos em Vós, dê-nos a graça de
sermos pedras vivas do templo santo
que é a vossa Igreja. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo.
Ass.: Amém!

02. Acolhida

Min. da Palavra: Em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo.
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: O Deus da esperança,
que nos cumula de toda alegria e paz
em nossa fé, pela ação do Espírito
Santo, estejam sempre convosco.
Ass.: Bendito seja Deus, que nos reuniu
no amor de Cristo!

03. Ato Penitencial

01. Primeira Leitura

Min. da Palavra: No dia em que
celebramos a vitória de Cristo sobre o
pecado e a morte, também nós somos
convidados a morrer ao pecado e
ressurgir para uma vida nova. Diante de
nossas faltas e omissões, coloquemonos diante do Deus de bondade e
compaixão. (pausa) Reconhecendonos necessitados da misericórdia do
Pai, cantemos, pedindo o seu perdão.

Atos dos Apóstolos 6, 1-7

02. Salmo 32(33)

Resp.: “Sobre nós, venha Senhor, a
vossa graça, da mesma forma que em
vós nós esperamos! ” (bis).

03. Segunda Leitura

Canto penitencial

Primeira Carta de São Pedro 2,4-9

Min. da Palavra: Deus todo-poderoso,
em sua imensa misericórdia, tenha

04. Canto de Aclamação

ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA
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1. Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida.
Ninguém chega ao Pai senão por mim.

Palavra nos anima e nos motiva a
fortalecer a nossa fé. Que nossa partilha
mostre o nosso desejo de construir
um mundo de justiça e igualdade. Por
Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

05. Evangelho
João 14, 1-12

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Momento em que o Ministro da Eucaristia
busca as reservas eucarísticas enquanto todos
cantam um refrão próprio, para acompanhar
a entrada solene do Santíssimo.

Min. da Palavra: Proclamação do
Evangelho de Jesus Cristo, segundo
João.
Ass.: Gloria a vós, Senhor!

02. Louvação

Min. da Palavra: A nossa proteção está
no nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra!

06. Homilia

Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, a minha
oração.
Ass.: Que chegue até vos o meu clamor!

O ministro não se deve estender por mais de dez
minutos.

07. Profissão de fé

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Professemos a nossa
fé no Deus da vida que nos envia Jesus
como Caminho, Verdade e Vida: Creio
em Deus...

Min.
da
Palavra:
Louvemos
agradecidos por tudo que recebemos
diariamente de Deus.

08. Preces da Comunidade

Min. da Palavra: Apresentemos ao
Senhor as nossas súplicas, confiantes
em seu Amor misericordioso por nós:

É bom cantar um bendito,
Um canto novo um louvor! (bis)

Seguem as preces preparadas pela comunidade...

1-Jesus nasceu de Maria, hoje Ele é
nosso senhor!

Min. da Palavra: Acolhei, Senhor,
as preces que vossos filhos e filhas,
reunidos, apresentaram confiantes em
Vossa Misericórdia. Por Jesus Cristo,
vosso Filho e Senhor nosso.
Ass.: Amém!

2- Hoje, Ele é nosso Senhor, por sua
Ressurreição!
3- Da morte é vencedor, da vida é
Campeão!
4- Cordeiro sacrificados, é nossa Páscoa,
irmãos!

01. Partilha

5- Ele é do céu e da terra, a reconciliação!

Min. da Palavra: Pai Santo, vossa

6-Dos tristes consolador, dos pobres
libertação!

Canto/Procissão
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7- As mãos se dão céu e terra, é uma só
louvação!

quando se reúne e se alimenta de vossa
Palavra (e da Comunhão). Protegei a
cada um de nós aqui reunidos, para
que possamos um dia completar a
nossa Páscoa, chegando à vida eterna.
Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

01. Pai-nosso

Min. da Palavra: Guiados pelo Espírito
de Jesus e iluminados pela sabedoria
do Evangelho, ousamos dizer:
Ass.: Pai nosso...

01. Avisos / compromissos da
comunidade.
02. Homenagens: aniversariantes /
visitantes.

02. Oração da Paz

Min. da Palavra: Senhor Jesus Cristo,
dissestes aos vossos apóstolos: “eu
vos deixo a paz, eu vos dou a minha
paz.” Não olheis os nossos pecados,
mas a fé que anima vossa Igreja; dailhe, segundo o vosso desejo, a paz e a
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai
e o Espírito Santo.
Ass.: Amém!

03. Bênção Final

Min. da Palavra: 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 bênção.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Que a paz do Senhor
esteja sempre convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!

Min. da Palavra: Aquele que, por sua
morte, vos deu a eterna liberdade,
vos conceda, por sua graça, a herança
eterna.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Como filhos e filhas
do Deus da Paz, saudai-vos com um
gesto de comunhão fraterna.

Min. da Palavra: E, vivendo agora
retamente, possais no céu unirvos a Deus, para o qual, pela fé, já
ressuscitamos no batismo.
Ass.: Amém!

(Seguir orientações da Diocese).

03. COMUNHÂO

Min. da Eucaristia: “Eu sou a luz do
Mundo, quem me segue não andarás
nas trevas, mas terá a luz da vida.”
Felizes os convidados para a ceia do
Senhor. Eis o cordeiro de Deus, aquele
que tira o pecado do mundo!
Ass.: Senhor, eu não sou digno que
entreis...

Min. da Palavra: Abençoe-vos o Deus
todo poderoso: Pai, Filho e Espírito
Santo.
Ass.: Amém!

Canto de comunhão

Min. da Palavra: A alegria do Senhor
seja a vossa força. Ide em Paz, e que o
Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!

04. Oração Final

Min. da Palavra: (silêncio) Ó Deus,
vossa Igreja tem mais vigor e mais força

Canto opcional
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Ritos Iniciais

Introdução: A liturgia deste domingo
convida-nos a refletir sobre a Igreja – a
comunidade que nasce de Jesus, cujos
membros continuam o “caminho” de
Jesus, dando testemunho do projeto
de Deus no mundo, na entrega a Deus
e no amor aos homens.

• Cantar de forma orante o refrão
meditativo: “O luz do Senhor, que
vem sobre a terra. Inunda meu ser,
permanece em nós”.
• Ao acender o Círio Pascal o Ministro
da Palavra diz: “Bendito sejais Deus
da vida, pela ressurreição de Jesus
Cristo e por esta luz, símbolo da
presença do ressuscitado e do
vosso imenso amor por nós.”

Primeira Leitura: A leitura dos Atos dos
Apóstolos apresenta para nós alguns
traços que caracterizam a “família de
Deus” (Igreja): é uma comunidade
santa, embora formada por homens
pecadores; é uma comunidade
estruturada hierarquicamente, mas
onde o serviço da autoridade é
exercido no diálogo com os irmãos; é
uma comunidade de servidores, que
recebem dons de Deus e que põem
esses dons ao serviço dos irmãos; e
é uma comunidade animada pelo
Espírito, que vive do Espírito e que
recebe do Espírito a força de ser
testemunha de Jesus na história.

Rito da Palavra
• Que as leituras sejam proclamadas
com serenidade e de forma clara
• Na homilia, o Ministro leve a
Comunidade a se introduzir no
tempo litúrgico.
• Rezando em comunhão com o
Ano Missionário Jovem, segue
sugestão para as preces. Resposta:
“Virgem Maria, intercedei a Deus
por nós em missão.”

Segunda Leitura: Cristo é a pedra
favorita, viva sobre a qual Deus
fundamenta a sua intervenção
salvadora em favor dos homens. Os
cristãos são convidados a aproximar-se
de Cristo, isto é, a aderir à sua proposta,
a segui-lo no caminho do dom da
vida, a cimentarem a sua comunhão
com Ele e a entrar na construção. Os
membros desta “construção” serão um
povo de sacerdotes, que diariamente
oferecerão a Deus aquilo que têm
de mais precioso: a sua vida e o seu
amor. Esta “construção” será rejeitada
pelos homens, mas, para Deus, esta

• Senhor,
que
chamastes
a
Virgem Maria para ser a mãe do
Salvador. Fortalecei o nosso sim
e que sejamos missionários e
missionárias como Vossa Mãe em
nossa comunidade eclesial de
base, rezemos:
Rito de Agradecimento
• Motivar as pessoas a apresentarem
sua vida diante do altar.
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comunidade de iguais será uma
“geração eleita, sacerdócio real, nação
santa, povo adquirido por Deus para
anunciar os louvores. Neste texto, há
ainda um convite a não ter medo da
incompreensão do mundo. O próprio
Cristo foi rejeitado pelos homens;
mas a sua fidelidade aos projetos
do Pai fez d’Ele a “pedra angular” da
construção de Deus. É esse exemplo
que devemos ter sempre diante dos
olhos e do coração, quando doer
mais a incompreensão do mundo.

bondade, que mostram aos homens
o itinerário que eles devem percorrer.
Ao aceitarem percorrer esse “caminho”
de identificação com Jesus, os homens
estão indo ao encontro da verdade
e da vida em plenitude. Quem aceita
percorrer esse “caminho” de amor, de
entrega, de dom da vida, chega até ao
Pai e torna-se – como Jesus – “filho de
Deus”. Quem adere a Jesus e estabelece
com Ele laços de amor, já faz parte da
família do Pai, porque Jesus é o Deus
que veio ao encontro dos homens: as
obras de Jesus são as obras do Pai; o
seu amor é o amor do Pai; a vida que Ele
oferece é a vida que o Pai dá aos homens.
Ele ainda nos dá o Espírito Santo para
que alicerçados nesta força possamos
percorrer esse caminho. É o Espírito
do Senhor ressuscitado que renova e
transforma o homem, no sentido de
levá-lo, cada dia, a tornar-se Homem
Novo, que vive na obediência a Deus
e no amor aos irmãos. Desta dinâmica,
nasce à comunidade de Homens Novos,
a família de Deus, a Igreja.

Evangelho: Jesus montou a sua tenda
no meio dos homens e ofereceu a estes
um “caminho” de vida em plenitude:
mostrou aos homens, na sua própria
pessoa, como é que eles podem ser
Homens Novos, isto é, homens que
vivem na obediência total aos planos
do Pai e no amor aos irmãos. Viver desse
jeito é viver numa dinâmica divina,
entrar na intimidade do Pai, tornarse “filho de Deus”. Qual é o “caminho”
para chegar a fazer parte dessa família
de Deus? O “caminho” é Jesus: é a
sua vida, os seus gestos de amor e de

Equipe responsável por esta celebração: Paróquia
Sagrada Família - Soturno
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6º DOMINGO DA PÁSCOA
17 de Maio de 2020
Cor Litúrgica: Branco - nº 1397
“Não vos deixarei órfãos”

Min. da Palavra: Deus, todo-poderoso
e cheiro de misericórdia tenha
compaixão de nós perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
Ass.: Amém!

Refrão orante: Jesus, Tu és a Luz dos
olhos meus, / Jesus, brilhe esta luz nos
passos meus, seguindo os Teus.

01. Motivação

Animador: A liturgia de hoje nos
ensina que o Espírito Santo é nossa
consolação, mostra a grandeza do
amor Deus por nós. É na comunidade
que se manifesta a comunhão com
Jesus e a comunhão com todos os
outros irmãos que partilham a mesma
fé e, nessa certeza, celebremos com
alegria.

04. Glória

Min.
da
Palavra:
glorificando a Deus.

Cantemos,

Canto

05. Oração Inicial

Min. da Palavra: (OREMOS) 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 recordamos. Por nosso Senhor
Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo.
Ass.: Amém!

Canto / Procissão de entrada

02. Acolhida

Min. da Palavra: Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo.
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: Anunciai com gritos
de alegria, proclamai até os extremos
da terra, o Senhor libertou seu povo,
aleluia! A vós, irmãos e irmãs, paz e fé
da parte de Deus, o Pai e do Senhor
Jesus Cristo!
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!

01. Primeira Leitura

Atos dos Apóstolos 8,5-8,14-17

02. Salmo Responsorial: 65/66

03. Ato Penitencial

Resp.: Aclamai o Senhor Deus, ó terra
inteira, cantai salmos a seu nome
glorioso!

Min. da Palavra: Ao acreditarmos que
Deus tem por nós um amor inesgotável,
reconheçamo-nos pecadores e, confiantes,
imploremos a sua misericórdia.

03. Segunda Leitura.

Breve momento de silêncio
Canto Penitencial

1 Pedro 3,15-18
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04. Canto de Aclamação

Min. da Palavra: Deus da vida de
todos, vosso Espírito Santo nos dá a
certeza de que Jesus vive no meio de
nós. Somos todos chamados a viver
em comunhão com Deus e entre
nós. Apresentando nossas ofertas,
oferecemos a paz que vem de vós.
Fazei que nada nos separe de vosso
amor. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia
Quem me ama guardará minha
palavra/Meu Pai o amará e a ele nós
viremos.

05. Evangelho
João 14,15-21

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

02. Louvação

Min. da Palavra: A nossa proteção
está no nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra!

Min. da Palavra: Proclamação do
Evangelho de Jesus Cristo, segundo
João
Ass.: Glória a vós, Senhor!

Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, a
minha oração.
Ass.: Que chegue até vós o meu clamor!

06. Homilia
O Ministro não se deve estender por mais de dez
minutos.

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

07. Profissão de Fé

Min. da Palavra: Creio em Deus Pai...

Min. da Palavra: Cantemos com
alegria ao Senhor pela salvação que
nos deu em Jesus Cristo e por sua
justiça vitoriosa.
1.Entoai, ao Senhor, novo canto/ pois
prodígios, foi ele quem fez. / Sua mão
e o seu santo braço/ salvação nos
trouxeram de vez.
Então, os povos viram/ o Deus que
nos salvou. / Por isso, ó terra inteira,
/ cantai louvor a Deus.
2.Salvação o Senhor manifesta, /
sua justiça às nações demonstrou. /
Recordando sua fidelidade, / pelo povo
do seu grande amor.
3.Celebrai ao Senhor com tambores, /
com violões e pandeiros cantai, / com
atabaques, cornetas e flautas, / ao
Senhor, Deus e Rei aclamai!
4.Batam palmas o mar e os peixes,
/ todo mundo e o que ele contém;/
que os rios alegres aclamem, / e as

08. Preces da Comunidade

Min. da Palavra: Na certeza de que o
Espírito consolador guia nossos passos
e faz-nos viver os ensinamentos de
Cristo, apresentemos nossos pedidos.
Seguem as preces preparadas pela comunidade.

Min. da Palavra: Senhor Deus e Pai,
acolhei em vossa bondade nossas
preces e ensinai-nos a confiar em vossa
misericórdia.Vós que viveis e reinais para
sempre.
Ass.: Amém!

01. Partilha

Canto / procissão
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montanhas bendigam também.
5.Ante a face de Deus alegrai-vos, / ele
vem para nos governar, / guiará com
justiça os povos, / as nações no direito
e na paz.
6.Glória a Deus do universo presente,
/ no louvor das três raças também, / e
que desça a paz sobre a terra, / desde
agora e para sempre. Amém.

01. Pai Nosso

Min. da Palavra: Pai nosso...

02. Oração da Paz

Min. da Palavra: Senhor Jesus Cristo,
dissestes aos vossos apóstolos: “eu
vos deixo a paz, eu vos dou a minha
paz.” Não olheis os nossos pecados,
mas a fé que anima vossa Igreja; dailhe, segundo o vosso desejo, a paz e a
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai
e o Espírito Santo.
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: A paz do Senhor
esteja convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!
Min. da Palavra: Na alegria de
sermos movido pelo Espírito Santo de
Deus, saudai-vos uns aos outros em
comunhão fraterna.
(Seguir orientações da Diocese).

03. Comunhão

Min. da Eucaristia: Felizes os
convidados para a ceia do Senhor. Eis
o Cordeiro de Deus que tira o pecado
do mundo.
Ass.: Senhor, eu não sou digno (a)...
Canto / procissão

04. Oração Final

Min. da Palavra: Deus eterno e todo
poderoso, que pela ressurreição de
Cristo, nos renovai para a vida eterna,
fazei frutificar em nós o sacramento
pascal e infundi em nossos corações a
força desse alimento salutar. Por Cristo,
nosso Senhor.
Ass.: Amém!

01. Avisos / compromissos da
comunidade.
02. Homenagens: aniversariantes /
visitantes.

03. Bênção Final

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!
Min. da Palavra: 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 bênção.
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: Aquele que por sua
morte vos deu a eterna liberdade vos
conceda, por sua graça, a herança
eterna.
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: E vivendo agora
retamente possais no céu unir-vos a
Deus para o qual pela fé já ressuscitastes
no batismo.
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: Abençoe-vos Deus
todo poderoso: Pai, Filho e Espírito
Santo! Ide em paz! Que o Senhor vos
acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!
Canto final
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Ritos Iniciais
• Preparar o espaço celebrativo,
mantendo a cor branca ou
amarela, destacando o Círio, a
água batismal, a Mesa da Palavra e
da Eucaristia.
• Acender o Círio solenemente.
• No ato penitencial, convidar a
assembleia a se colocar em silêncio
para rever a caminhada da semana
no âmbito da vida humana e cristã.
Rito da Palavra
• Valorizar o silêncio para a
meditação após cada leitura,
e, também, após a reflexão do
evangelho.
• Diante da promessa do Espírito
Santo, é importante a comunidade
intensificar sua oração e seu
pedido. Valorizar o momento das
preces, motivando a participação
da assembleia.

Introdução: O presente domingo
continua, no evangelho, a meditação
das palavras de despedida de Jesus
(Jo 14,15-21). Esta meditação introduz
- duas semanas antes de Pentecostes
- o tema do Espírito Santo, que João
chama “o Paráclito”, ou seja, o “assistente
judicial” no processo do cristão com o

mundo, pois o “mundo” (termo com o
qual João indica os que recusaram o
Cristo) indiciou o Cristo e seus discípulos
diante do tribunal (perseguições
etc.). Nesta situação, precisamos do
Advogado que vem de Deus mesmo
e que toma o lugar do Cristo (por
isso, Jesus diz: um outro Paráclito; Jo
14,16), já que seu testemunho vem
da mesma fonte, que é o Pai. Graças
a esse Paráclito, a despedida de Jesus
não nos coloca numa situação de
órfãos (v. 18). Jesus anuncia para breve
seu desaparecimento deste mundo; o
mundo não mais o verá. Mas os fiéis o
verão, pois eles estão nele, como ele
está neles. Tudo isso, com a condição
de guardar sua palavra, observar seu
mandamento de amor: na prática da
caridade, ele fica presente no meio
de nós e seu Espírito nos assiste. E o
próprio Pai nos ama.
Primeira Leitura: Na linha dos
domingos anteriores, a 1ª leitura
descreve a expansão da Igreja: agora,
na Samaria. Também aí aparece o papel
do Espírito Santo na comunidade cristã.
Quando os apóstolos, em Jerusalém,
ouviram que a Samaria tinha aceitado
a palavra de Deus, mandaram Pedro
e João para impor as mãos a esses
batizados, para que eles recebessem
o Espírito Santo (At. 8,14s). Tal prática
não era necessária: há casos em que
Deus derrama o Espírito mesmo antes
do batismo (At 10,44ss). Mas, de toda
maneira, a presente narração nos
mostra que a vida cristã não é completa
sem a efusão do Espírito Santo, que os
apóstolos impetravam pela imposição
das mãos.
Segunda Leitura: A 2ª leitura nos
conscientiza de que estamos em
processo com o mundo (cf evangelho).
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O mundo pede contas de nós, mas é a
Deus que devemos prestar contas. O
mundo pode matar, como matou Jesus.
Mas no Espírito que fez viver o Cristo
viveremos. Esta leitura traz algo da
teologia do martírio (melhor padecer
fazendo o bem do que fazendo o
mal). Não devemos interpretá-la num
sentido fatalista (“Deus o quer assim”...),
mas num sentido de firmeza, porque o
cristão sabe que Cristo é mais decisivo
para ele que os tribunais do mundo.

do bispo diocesano nas paróquias
para conferir o sacramento da crisma,
que é prefigurado nesta leitura de At.
8. Podemos dizer, também, que, se
a Páscoa foi o tempo liturgicamente
propício para o batismo, a festa de
Pentecostes, que se aproxima, é o
momento propício para a crisma.
Assim, a presente liturgia nos
introduz na esfera de Pentecostes,
aprofundando o significado da
Ressurreição. Pois, se a Ressurreição
é a vida de Cristo na glória. Ele não a
vive para si. Ele “ressuscitou por nós”
(Oração eucarística IV). A realização da
ressurreição em nós, a presença vital do
Cristo em nós, de tal modo que sejamos
Cristo no mundo de hoje, o Espírito
de Deus é que a opera: a força de seu
sopro de vida, a luz de sua sabedoria,
o misterioso impulso de sua palavra,
o ardor de seu amor. Para completar a
celebração da Ressurreição, devemos
abrir-nos agora para que este Espírito
penetre em nós.
Johan Konings “Liturgia dominical”

Evangelho:
O Espírito plenifica nosso batismo
Pensando no evangelho, podemos
descrever esse Espírito como a
inabitação de Deus e Jesus Cristo
nos fiéis. Assim, o batismo não é
uma mera associação de pessoas em
redor do rótulo “Jesus Cristo”, mas
realmente participação de sua vida
e continuação de sua missão neste
mundo. Também o Espírito une a
todos; é o Espírito da unidade; por isso,
os apóstolos de Jerusalém vão impor
as mãos aos batizados da Samaria. Um
resquício disto é, ainda hoje, a visita

Equipe responsável por esta celebração:
Paróquia Nossa Senhora do Rosário - Ibatiba
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ASCENSÃO DO SENHOR
24 de maio de 2020
Cor Litúrgica: Branco- Nº 1398
“Eu estarei com vocês todos os
dias até o fim do mundo”

04. Glória

01. Motivação

Min. da Palavra: Glorifiquemos a
Deus, cantando.

Animador: Com a Ascensão gloriosa,
Jesus Cristo inaugura a Sua presença
invisível junto de nós na terra. Foi
preparar-nos um lugar no Céu, como
Ele mesmo prometeu aos Apóstolos,
mas teve antes o cuidado de nos fazer
uma promessa: “Eu estarei sempre
convosco até ao fim dos tempos”,

Canto

05. Oração Inicial

Min. da Palavra: (OREMOS) Ó Deus de
ternura, a ascensão do vosso Filho aos
céus é certeza da vitória da humanidade
contra todo mal e injustiça. Fazei-nos,
pois, vibrar de alegria e fervorosa ação
de graças, para que, membros do seu
corpo, possamos cumprir a missão que
de vós recebemos. Por Cristo, nosso
Senhor.
Ass.: Amém!

Canto / Procissão de entrada

02. Acolhida

Min. da Palavra: Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo.
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: Deus manifestou sua
força ao ressuscitar Jesus dos mortos
e fazê-lo sentar-se à sua direita. A vós
paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do
Senhor Jesus Cristo.
Ass.: Bendito seja Deus que reuniu no
amor de Cristo!

01.Primeira Leitura

Ato dos Apóstolos 1,1-11

02. Salmo Responsorial: 46 (47)

03. Ato Penitencial

Resp.: “Ergue-se Deus, o Senhor, em
júbilo e ao som da trombeta. ”

Min. da Palavra: Deus nos oferece
a reconciliação, perdoando nossos
pecados e purificando nosso coração.
Examinemos nossa consciência e
peçamos perdão.

03. Segunda Leitura
Efésios 1, 17-23

Canto Penitencial

04. Canto de aclamação ao
Evangelho

Min. da Palavra: Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós, perdoe os
nossos pecados e nos conduza à vida
eterna.
Ass.: Amém!

Aleluia, aleluia!
Ide e ensinai todos os povos, diz o
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senhor: “Eu estou sempre convosco
até ao fim dos tempos.”

05. Evangelho
Mateus 28,16-20

Min. Palavra: O Senhor
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

esteja

de Oração pela Unidade dos Cristãos,
apresentemos no altar do Senhor
nosso compromisso de rezar pelas
Igrejas Cristãs, para que haja amor e
respeito aos diferentes modos de ser e
professar a fé.
Canto

Min. da Palavra: Deus Pai, com a
glorificação de vosso Filho, começou
a missão da Igreja. Como Igreja,
trabalhamos no mundo com os olhos
e o coração no céu. É assim que
trazemos nossos dons. Proclamam
vossa glória e mostram que a Igreja
é para servir. Fazei de vosso povo a
presença atuante de Jesus em todo
lugar.
Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

Min. Palavra: Proclamação do
Evangelho de Jesus Cristo segundo
São Mateus.
Ass.: Glória a vós, Senhor!

06. Homilia
(O ministro não se deve estender por mais de
10 minutos)

07. Profissão de Fé

Min. da Palavra: Manifestemos a
nossa fé rezando: Creio...

08. Preces da Comunidade

Min. da Palavra: Jesus, ao partir para
junto do Pai, confia aos discípulos
sua missão de anúncio do Reino. Na
esperança da redenção definitiva,
supliquemos a força do Espírito para
podermos realizar nossa vocação.
Confiantes, invoquemos.
Seguem as preces preparadas pela comunidade

Min. da Palavra: Ó Deus, que elevastes
o vosso Filho à glória, ajudai-nos a nos
encontrar um dia com Ele face a face e
contemplar vossa imensa misericórdia.
Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

01. Partilha

Animador: Iniciamos hoje, a Semana

Momento em que o Ministro da Eucaristia busca
as reservas eucarísticas enquanto todos cantam
um refrão próprio, para acompanhar a entrada
solene do Santíssimo.

02. Louvação

Min. Palavra: A nossa proteção está no
nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra!
Min. Palavra: Ouvi, Senhor, minha
oração.
Ass.: Que chegue até vós o meu clamor!
Min. Palavra: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!
Min. da Palavra: Elevemos nossos
louvores ao Pai porque, em seu Filho
glorificado, nossa natureza humana já
participa de sua glória.
1. Bendito sejas, Deus da Vida! / Agora é
Páscoa, é vida em flor. / A morte, enfim,
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Min. da Palavra: A paz do Senhor
esteja convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!

está vencida;/ o teu amor nos libertou.
/ A morte, enfim, está vencida;/ o teu
amor nos libertou.
2. Bendito seja o Cristo amigo, / que
volta hoje para o céu;/, mas nos
garante força, abrigo/ no Defensor que
prometeu. / Mas nos garante força,
abrigo/ no Defensor que prometeu.
3. Seu corpo vai, mas continua;/ seu
novo corpo somos nós. / As nossas
mãos serão as suas, / a nossa voz será
sua voz. / As nossas mãos serão as
suas, / a nossa voz será sua voz.
4. Com nosso olhar verá o mundo;/ ao
pobre irá com nossos pés. / O seu amor
será fecundo/ no coração dos seus
fiéis. / O seu amor será fecundo/ no
coração dos seus fiéis.
5. Bendito sejas, Pai materno, / pela
beleza da missão. / Ser testemunhas do
Evangelho, / sinais de vida e salvação.
/ Ser testemunhas do Evangelho, /
sinais de vida e salvação.

Min. da Palavra: Irmãos e irmãs,
saudai-vos uns aos outros em Cristo.
(Seguir orientações da Diocese).

03. Comunhão

Min. da Eucaristia: Quem come
minha carne e bebe meu sangue
permanece em mim e eu nele. Felizes
os convidados para a ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o
pecado do mundo.
Ass.: Senhor, eu não sou digno (a) ...
Canto / procissão

04. Oração Final

Min. da Palavra: Ó Deus, nós vos
bendizemos pela alegria deste
encontro convosco e com os irmãos
e irmãs em Jesus ressuscitado, hoje
elevado aos céus. Ajudai-nos a viver
como testemunhas de sua presença
e continuadores de sua missão. Por
Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

01. Pai Nosso

Min. da Palavra: Guiados pelo Espírito
de Jesus e iluminados pela sabedoria
de sua Palavra, rezemos juntos. Pai
nosso...

01. Avisos / Compromissos da
comunidade
02. Homenagens

02. Oração da Paz

Min. da Palavra: Senhor Jesus Cristo,
dissestes aos vossos apóstolos: “eu
vos deixo a paz, eu vos dou a minha
paz.” Não olheis os nossos pecados,
mas a fé que anima vossa Igreja; dailhe, segundo o vosso desejo, a paz e a
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai
e o Espírito Santo.
Ass.: Amém!

03. Bênção Final

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!
Min. da Palavra: Que a Ascensão
de Jesus aos céus seja para toda
humanidade fortalecimento na fé, na
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redenção, dignai-vos abençoar esta
água. Fostes vós que a criastes para
fecundar a terra, para lavar nossos
corpos e refazer nossas forças.
Também a fizestes instrumento
da vossa misericórdia: por ela
libertastes o vosso povo do cativeiro
e aplacastes no deserto a sua sede;
por ela os profetas anunciaram a
nova aliança que era vosso desejo
concluir com os seres humanos; por
ela, finalmente, consagrada pelo
Cristo no Jordão, renovastes, pelo
banho do novo nascimento, a nossa
natureza pecadora. Que esta água
seja para nós uma recordação do
nosso batismo e nos faça participar
da alegria dos que foram batizados
na Páscoa. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

esperança e na caridade.
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: Abençoe-vos o Deus
todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito
Santo.
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: Ide em paz e que o
Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!
Canto final

Ritos Iniciais
• O Círio Pascal deve estar em lugar
de destaque. Quem acende o Círio
Pascal diz com muito entusiasmo:
Por entre aclamações Deus se
elevou, o Senhor subiu ao toque
da trombeta! (Bater palmas). O
animador convida a assembleia a
acolher a procissão de entrada.

Rito da Palavra
• Fazer com especial unção a
proclamação do Evangelho.
• Incluir entre as preces da
comunidade, intenções pela
Semana de Oração pela Unidade
dos Cristãos.

• O Ato Penitencial poderá ser
substituído pela aspersão. Preparar
com antecedência a vasilha com
água e o ramo para aspersão.

Rito de Agradecimento

Min. da Palavra: Irmãos e irmãs,
peçamos ao Senhor nosso Deus
para que se digne abençoar esta
água que vai ser aspergida sobre
nós, recordando o nosso batismo.
Que ele se digne ajudar-nos para
permanecermos fiéis ao Espírito que
recebemos.

• Preparar um cartaz com nomes das
Igrejas Cristãs (CONIC). Apresentálo diante do altar.
Ritos Finais
• Incentivar a participação na
“Semana de Oração pela Unidade
dos Cristãos”, tomando parte em
iniciativa, grupos e celebrações
preparadas pelo CONIC.

Oremos: Senhor nosso Deus, velai
sobre vosso povo e, ao celebrarmos
a maravilha da nossa criação e a
maravilha ainda maior de nossa

• Convidar a comunidade para a
Vigília da Festa de Pentecostes.
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Segunda Leitura: O texto pertence à
ação de graças e súplicas que Paulo faz
a Deus em vista dessas comunidades.
Dá graças por causa da fé e caridade
encontrada nos fiéis. Deus fez conhecer
a sua glória, mostrando-se tão próximo
à humanidade a ponto de eleger a
comunidade como o Corpo de Cristo,
a plenitude de Cristo que preenche
tudo em todo o universo. Paulo mostra
às comunidades que existe um único
Senhor, que realizou o projeto do Pai, e
está presente na história e na vida dos
fiéis.

Introdução: Celebrar a partida de
Jesus para o Pai é senti-lo eternamente
presente na vida das pessoas e da
comunidade cristã. Ele criou sua
morada estável em nosso meio, pois
é o Deus conosco. Cabe agora às
comunidades mostrá-lo presente
mediante o testemunho. Repetindo
suas práticas e ações em favor dos
excluídos; exercendo a mesma
autoridade de Jesus, que quer salvar
a todos. Ele está sempre no meio
de nós, pois a glória de Deus é estar
conosco. Nós o glorificamos quando o
reconhecemos e o manifestamos como
Senhor absoluto, Cabeça da Igreja,
razão da nossa esperança.

Evangelho: Jesus agora ressuscitado,
possui “toda autoridade no céu e
sobre a terra”. Essa autoridade foilhe dada pelo Pai, e é entregue por
Jesus, à comunidade cristã. “Vão e
façam com que todos os povos se
tornem meus discípulos”. A Galileia é
o ponto de partida, e a meta é fazer
com que a justiça do Reino alcance
a todos, tornando-os discípulos
de Jesus. O Mestre da Justiça. Os
meios para se fazer discípulos são: O
Batismo e a Catequese. O batismo é
a vinculação pela qual o ser humano
está plenamente comprometido com a
prática da justiça que inaugura o Reino
de Deus na nossa história. A catequese
que leva a observar tudo o que Jesus
ensinou. Essa catequese é a recordação
da prática de Jesus, visando à prática
Cristã. Jesus é aquele que caminha
conosco. A Ascensão de Jesus não é seu
afastamento do mundo, é sua presença
na história, que ao mesmo tempo é
história de Deus e da humanidade.

Primeira Leitura: Os ensinamentos
e ações de Jesus continuam nos
ensinamentos e ações dos cristãos.
A prática cristã nasce da experiência
plena
do
Cristo
ressuscitado,
experiência que Lucas visualiza num
contexto de intimidade: a refeição. E
dessa intimidade com Ele que nasce
o testemunho cristão, a missão, a
evangelização. A garantia do sucesso
está no Batismo com o Espírito Santo.
O testemunho segundo Atos vai se
espalhando a partir de Jerusalém,
atinge a Judéia e Samaria e chega
aos confins do mundo. O projeto
de Jesus está aberto e disponível a
todos. Torna-se necessário descruzar
os braços, encarar a realidade que nos
cerca, perceber que somos “homens
da Galileia”, comprometidos com o
testemunho de Jesus.

Equipe Responsável por esta celebração:
Paróquia São Pedro Apóstolo
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VIGÍLIA DE PENTECOSTES
30 de Maio de 2020
Cor Litúrgica: Vermelho – Nº 1399
“O amor de Deus foi derramado em
nossos corações pelo seu Espírito
que habita em nós, aleluia! ”
Filho e do Espírito Santo.
Ass.: Amém!

01. Motivação

Animador: Nesta vigília, a exemplo
dos primeiros discípulos que depois
da morte do Mestre, perseveravam em
oração com a mãe de Jesus, queremos
nos preparar para acolher este
domingo de pentecostes em que o
mistério pascal atingiu a sua plenitude
no dom do Espírito Santo. Vamos dar
graças ao Pai porque o Espírito revelou
a todos os povos o mistério escondido
nos séculos e reuniu todas as raças na
alegria da salvação.

Min. da Palavra: No Senhor, esteja a
paz e a graça da parte de Deus nosso
Pai e de seu filho Jesus Cristo, cujo
Espírito nos foi dado para que sejamos
fortalecidos na fé.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
04. CONSAGRAÇÃO DOS SERVIÇOS
DA COMUNIDADE
Min. da Palavra: Nesta vigília queremos
dar graças a Deus pelo testemunho de
cada uma de nossas pastorais, serviços
e movimentos.

Canto / procissão de entrada

02. Entrada solene do Círio Pascal

(Aquele que acende o Círio e faz sua entrada
solene, reza a oração em alta voz, apresentando-o
para a assembleia)

1ª Vela: (Coordenador do Conselho)
Ó Deus, fonte de vida e esperança, a
vós consagro o meu servir e de meus
irmãos e minhas irmãs do Conselho de
nossa comunidade, e vos agradeço por
vossas bênçãos e por nos capacitar ao
vosso serviço.
Ass.: Nós vos damos graças, Senhor!

Bendito sejas tu, ó Deus, nosso Pai;
Na Páscoa de vosso Filho, clarão da
vossa glória, deste-nos a vida,
livrando-nos das sombras da morte.
Por vossa Palavra, coluna reluzente a
guiar nossos caminhos,
concedeste-nos a graça do Espírito,
que de vós, mas também do Senhor
Jesus procede.
Por esta luz que, robusta, nos salva e
ilumina,
clareia a noite do vosso povo que
atenta vigia, na esperança aguarda
e na docilidade se alegra.

2ª Vela: (Coordenador dos Ministros da
Palavra)

Ó Deus, fonte de vida e esperança, a
vós consagro o meu servir e de meus
irmãos e minhas irmãs do Ministério
da Palavra de nossa comunidade, e
vos peço que abençoe nossos lábios
e nossos corações para proclamar
dignamente vossa palavra.
Ass.: Nós vos damos graças, Senhor!

Canto

03. Acolhida

Min. da Palavra: Em nome do Pai e do
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3ª Vela: (Coordenador dos Ministros da

comunidade, momento da escuta,
meditação e aprendizado da vossa
Palavra.
Ass.: Nós vos damos graças, Senhor!

Eucaristia)

Ó Deus, fonte de vida e esperança, a
vós consagro o meu servir e de meus
irmãos e de minhas irmãs do Ministério
da Distribuição da Eucaristia de nossa
comunidade, e vos peço que abençoe
nosso serviço.
Ass.: Nós vos damos graças, Senhor!

05. Glória
Canto

06. Oração Inicial

Min. da Palavra: (OREMOS) Deus
eterno e todo-poderoso, quisestes
que o mistério pascal se completasse
durante cinquenta dias, até a vinda
do Espírito Santo. Fazei que todas as
nações dispersas por toda a terra, na
diversidade de suas línguas, se unam
no louvor do vosso nome. Derramai
sobre nós o vosso Espírito para nos
confirmar no vosso amor. Por Cristo,
nosso Senhor.
Ass.: Amém!

4ª Vela: (Coordenador do Dízimo)
Ó Deus, fonte de vida e esperança,
a vós consagro o meu servir e de
meus irmãos e de minhas irmãs que
trabalham na Pastoral do Dízimo em
nossa comunidade e vos peço que
abençoe nossos corações e nos dê
humildade e fidelidade para vos servir
com dignidade.
Ass.: Nós vos damos graças, Senhor!
5ª Vela: (Coordenador da Catequese)
Ó Deus, fonte de vida e esperança, a
vós consagro o meu servir e de meus
irmãos e de minhas irmãs que prestam
serviço na Pastoral da Catequese de
nossa comunidade, e vos peço que nos
dê paciência, amor e dedicação em
nossa missão.
Ass.: Nós vos damos graças, Senhor!

01. Primeira Leitura
Gênesis 11, 1-9
Outras opções:
Ex 19, 3-8ª.16-18b
Ez 37, 1-14
Joel 3, 1-5

6ª Vela: (Coordenador do Batismo)
Ó Deus, fonte de vida e esperança, a
vós consagro o meu servir e de meus
irmãos e de minhas irmãs que atuam
na Pastoral do Batismo de nossa
comunidade, e vos peço que nos dê
humildade e simplicidade em nosso
servir.
Ass.: Nós vos damos graças, Senhor!

02. Salmo Responsorial: (103/104)

7ª Vela: (Coordenador do Círculo Bíblico)
Ó Deus, fonte de vida e esperança, a
vós consagro o meu servir e de meus
irmãos e de minhas irmãs que fazem
acontecer o Círculo Bíblico em nossa

Romanos 8, 22-27

Resp.: Enviai o vosso Espírito, Senhor, /
e da terra toda a face renovai.
Ou
Resp.: Quando tu, Senhor, teu Espírito
envias, / todo mundo renasce, é grande
alegria! (bis)

03. Segunda Leitura
04. Canto de Aclamação

Aleluia, aleluia, aleluia.
Vinde, Espírito divino, e enchei com
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vossos dons os corações dos fiéis: e
acendei neles o amor como um fogo
abrasador!

nossa condição humana, tornandose irmão e companheiro de todas
as raças e culturas? Ele que morreu
para reunir todos os filhos e filhas de
Deus, dispersos pelo mundo, ele que
ressuscitou e vive conosco?
Ass.: Cremos.

05. Evangelho
João 7, 37-39

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Vocês creem na
fraternidade universal de todos os
seres vivos e na comunhão com todos
os que, pela força de seu batismo e pelo
impulso do Espírito Santo, anunciam e
vivem esta fraternidade?
Ass.: Cremos.

Min. da Palavra: Proclamação do
evangelho de Jesus Cristo, segundo
João.
Ass.: Glória a vós, Senhor!

Min. da Palavra: Confiados na graça
de Deus, vocês prometem, pessoal e
comunitariamente, acolher todas as
pessoas como irmãos e irmãs e fazer
de nossa comunidade um espaço de
comunhão e um sinal da unidade que
Deus quer para a humanidade?
Ass.: Prometemos.

06. Homilia

O Min. da Palavra não se deve estender por
mais de dez minutos.

07. Bênção da Água

Min. da Palavra: Ó Deus, bendito
sejas pela água que recorda para nós o
mistério de todos os êxodos de ontem
e de hoje. Pelo batismo nos fizestes
mergulhar nas águas do vosso amor e,
assim, passarmos da morte para a vida,
da tristeza para a alegria, da escravidão
para a liberdade. Pelo sinal desta água,
derramai sobre nós vosso Espírito
Santo, para sermos fiéis ao mistério da
reconciliação a nós confiado, em nome
de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Vocês se comprometem
a orar permanentemente pela unidade
dos cristãos e pelo diálogo e comunhão
entre todas as religiões e culturas, em
vista da construção da paz na terra e da
defesa de toda a criação?
Ass.: Prometemos.

08. Profissão de Fé e compromisso
pela unidade dos cristãos.

Min. da Palavra: Vocês se comprometem
a jamais favorecer a divisão dos cristãos
e atuar contra quaisquer formas de
exclusão no mundo e nas Igrejas?
Ass.: Prometemos.

Min. da Palavra: Vocês creem em Jesus
Cristo nosso Salvador, que assumiu

Min. da Palavra: Vocês prometem
trabalhar pela unidade no serviço
da justiça no campo e na cidade,
na solidariedade a todas as pessoas
desempregadas, oprimidas e excluídas
deste mundo?
Ass.: Prometo.

Min. da Palavra: Vocês creem em
Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
adorado com nomes diferentes pelos
diversos povos e religiões?
Ass.: Cremos.
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Min. da Palavra: Deus, fonte de amor,
confirme em nós o que ele mesmo
inspirou e nos dê a graça de realizar
este compromisso em nome de Jesus
Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Para realizar
plenamente a obra da páscoa de Jesus,
derramaste, hoje, sobre teus filhos e
filhas, o Espírito Santo, o prometido, o
consolador.
Ass.: A ti, ó Pai, a louvação, nesta festa
da ressurreição!

(Neste momento, a assembleia é aspergida
com a água que foi abençoada. O gesto é
acompanhado de um canto apropriado:
Exemplo: “Eu vi, eu vi, vi foi água a manar...”.)

Min. da Palavra: É ele que, desde
o nascimento da Igreja, sustenta as
comunidades do mundo inteiro e dá
a todos os povos o conhecimento do
teu amor e reúne na unidade da fé a
variedade das raças, línguas e culturas.
Ass.: A ti, ó Pai, a louvação, nesta festa
da ressurreição!

01. Partilha
(Omite-se)
Momento em que o Min. Da Eucaristia entra
com a reserva eucarística, acompanhado de um
refrão eucarístico.

01. Pai Nosso

02. Louvação

Min. da Palavra: O Senhor nos
comunicou o seu Espírito. Com a
confiança e a liberdade de filhos e
filhas, ousamos dizer: Pai nosso...

Min. da Palavra: A nossa proteção está
no nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra!

02. Oração da Paz

Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, a minha
oração.
Ass.: Que chegue até vós o meu clamor!

Min. da Palavra: Senhor Jesus Cristo,
dissestes aos vossos apóstolos: “eu
vos deixo a paz, eu vos dou a minha
paz.” Não olheis os nossos pecados,
mas a fé que anima vossa Igreja; dailhe, segundo o vosso desejo, a paz e a
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai
e o Espírito Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!
Min. da Palavra: Cantemos louvando
e bendizendo o nosso Deus.

Min. da Palavra: A paz do Senhor
esteja convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!

Min. da Palavra: Ó Deus bondoso e
fiel, é muito bom te louvar em todo o
tempo e lugar, especialmente neste
dia em que Cristo, nossa páscoa, foi
imolado.
Ass.: A ti, ó Pai, a louvação, nesta festa
da ressurreição!

Min. da Palavra: Iluminados pela força
e pela luz do Espírito Santo, saudai-vos
na paz de Cristo.
(Seguir orientações da Diocese).
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03. Comunhão

todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito
Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Eucaristia: “Se alguém tem
sede, venha a mim e beba”. Felizes os
convidados para a ceia do Senhor. Eis
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo.
Ass.: Senhor, eu não sou digno (a) ...

Min. da Palavra: Ide em paz e que os
vossos dons sejam colocados a serviço
do Reino.
Ass.: Graças a Deus!

Canto / procissão

Canto Final

04. Oração Final

Min. da Palavra: Ó Deus, fizeste-nos
experimentar, hoje, o calor de vosso
amor maternal, derramando sobre
nós o vosso Espírito Santo. Que, na
força desse amor, caminhemos na
comunhão visível com todas as Igrejas
cristãs, assumindo a causa do diálogo
e da comunhão entre todas as religiões
e culturas, a serviço da paz no mundo
e da preservação da terra. Por Cristo,
nosso Senhor.
Ass.: Amém!

• Preparar um lugar de destaque
para o Círio Pascal.
• A entrada do Círio Pascal poderá
ser acompanhada com bandeiras
com os sete dons: sabedoria,
entendimento, ciência, conselho,
fortaleza, piedade, temor a Deus.
• Disponibilizar a Menorah com as
sete velas.

01. Avisos /
comunidade.

compromissos

• Disponibilizar água para o rito de
aspersão.

da

02. Bênção Final

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!
Introdução: A partir do dom do Espírito
na Páscoa, os cristãos perceberam que
ele veio reparar a confusão das línguas
gerada pela construção da Babel. Em
outras palavras, ele veio restabelecer
a unidade na diversidade de povos e
nações. O Espírito já nos foi dado, mas
ainda continuamos gemendo como
em dores de parto. São as dificuldades
da vida, as perseguições etc. Jesus
nos fala do Espírito que ele dará aos

Min. da Palavra: O Deus que derramou
em vossos corações o seu amor, vos
encha de alegria e consolação.
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: Que o seu Espírito
vos dê força e perseverança no serviço
do Reino, agora e sempre.
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: Abençoe-vos Deus
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que nele tiverem fé, depois que for
glorificado por sua cruz e ressurreição.
Se alguém tem sede, venha a mim, e
beba. Aquele que crê em mim, rios de
água viva jorrarão do seu interior.
No último dia, que é o principal dia de
festa, estava Jesus de pé e clamava: “Se
alguém tiver sede, venha a mim e beba.”
São João Paulo II ensinou: É a mesma
analogia da água usada por Jesus no
diálogo com a Samaritana, quando
fala de “uma nascente de água a jorrar
para a vida eterna, e no colóquio
de Nicodemos, quando anuncia a
necessidade de um novo nascimento
pela água e pelo Espírito para entrar
no Reino de Deus. A Igreja, portanto,
instruída pelas palavras de Cristo, indo
beber à experiência do Pentecostes e
da própria história apostólica, proclama
desde o início a sua fé no Espírito Santo,
como naquele que dá a vida.
O Papa Emérito Bento XVI explicou
que: toda a missão de Jesus tinha
sido finalizada para doar aos homens
o Espírito de Deus e para os batizar
no seu “lavabo” de regeneração. Isto
realizou-se com a sua glorificação, isto
é, mediante a sua morte e ressurreição:
então, o Espírito de Deus foi efundido
de modo superabundante, como uma
cascata capaz de purificar todos os
corações, de apagar o incêndio do
mal e de acender no mundo o fogo do
amor dividido.
O Papa Francisco explicou que: no
Evangelho, ao homem sedento de
salvação, Jesus apresenta-se como a
fonte que sacia a sede, a rocha da qual
o Pai faz brotar rios de água viva para
todos os que creem nele. Com esta
profecia, proclamada publicamente
em Jerusalém, Jesus prenuncia o

dom do Espírito Santo que os seus
discípulos hão de receber após a sua
glorificação, isto é, depois da sua morte
e ressurreição.
O Papa Emérito Bento XVI disse que:
cada cristão e cada sacerdote deveriam,
a partir de Cristo, tornar-se fonte que
comunica vida aos outros. Devemos
dar água da vida a um mundo sedento.
Senhor, nós vos agradecemos porque
nos abriste o vosso coração porque, na
vossa morte e na vossa ressurreição,
vos tornastes fonte de vida. Fazei que
sejamos pessoas que vivem da vossa
fonte, e concedei-nos a possibilidade
de sermos, também nós, fontes capazes
de dar a este nosso tempo água da vida.
O Papa Francisco disse que: O
Espírito Santo é a alma da Igreja. Ele
dá a vida, suscita os diversos carismas
que enriquecem o povo de Deus, e
sobretudo, cria a unidade entre os
crentes: de muitos, faz um único corpo,
o corpo de Cristo. Toda a vida e missão
da Igreja depende do Espírito Santo;
Ele tudo realiza.
Conclusão: O Espírito Santo é o
sustento que nos reconforta no
caminho para a pátria celeste, é o
vinho que nos alegra na tribulação,
é o óleo que adoça as amarguras da
vida. Faltava este triplo socorro aos
apóstolos, que tinha a missão de ir
pregar no mundo inteiro. Foi por isso
que Jesus enviou o Espírito Santo. E
ficaram cheios dele, - cheios, para que
os espíritos impuros não pudessem
ter qualquer acesso a eles: quando um
copo está bem cheio, não se pode pôr
mais nada dentro dele.
Equipe responsável por esta celebração:
Paróquia SSmo. Sacramento da Eucaristia
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SOLENIDADE DE PENTECOSTES
31 de Maio de 2020
Cor Litúrgica: Vermelho – Nº. 1400
“Com Cristo formamos um só corpo
e um só Espírito”.

significa dar testemunho diante do
mundo dos “sinais” que definem Jesus:
a vida doada, o amor partilhado. É esse
o testemunho que damos de Jesus? Se
não, guiados pelo Espírito de conversão,
clamemos a misericórdia do Pai.

Acendimento do Círio Pascal: A nós descei
divina luz! (bis) Em nossas almas acendei, o
amor de Jesus! (bis)

01. Motivação

Animador:
Nós
todos,
que
recebemos o único e mesmo espírito,
a saber, o Espírito Santo, unimo-nos
profundamente entre nós e com Deus.
No dia de Pentecostes, o Espírito da
promessa foi derramado sobre os
discípulos, reunidos no mesmo lugar.
Todos os que são conduzidos pelo
Espírito de Deus são filhos de Deus,
portanto, herdeiros; herdeiros de Deus
e co-herdeiros de Cristo.

Breve momento de silêncio
Canto Penitencial

Min. da Palavra: Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós, perdoe os
nossos pecados e nos conduza à vida
eterna.
Ass.: Amém!

04. Glória

Min. da Palavra: Iluminados pelo
Espírito de Deus, entoemos o glória.

Canto / Procissão de entrada

02. Acolhida

05. Oração Inicial

Min. da Palavra: Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo.
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: O Deus, cujo amor
foi derramado em nossos corações
pelo seu Espírito que habita em nós,
vos acolha como filhos e filhas muito
amados, na graça e na paz de nosso
Senhor Jesus Cristo.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!

Min. da Palavra: Ó Deus, que pelo
mistério da festa de hoje santificais a
vossa Igreja inteira, em todos os povos
e nações, derramai por toda a extensão
do mundo os dons do Espírito Santo
e realizai agora no coração dos fiéis
as maravilhas que operastes no início
da pregação do Evangelho. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo.
Ass.: Amém!

03. Ato Penitencial

Min. da Palavra: Os dons que
recebemos do Espírito devem ser
colocados a serviço da comunidade e
dos irmãos. Identificar-se como cristão

01. Primeira Leitura

Ato dos Apóstolos 2, 1 - 11
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02. Salmo Responsorial: 103 (104)
Resp.: “Enviai o vosso Espírito, Senhor,
e da terra toda a face renovai.

“A paz esteja com vocês. Como o Pai me
enviou, assim também eu envio vocês.
Recebam o Espírito Santo. ”

03. Segunda Leitura

07. Profissão de Fé

Min. da Palavra: Professemos nossa
fé confiantes no amor de Jesus…Creio
em Deus Pai...

1Coríntios12, 3b-7.12-13
Sequência

cantada

(Ver

Lecionário

Dominical)

08. Preces da Comunidade

-Espírito de Deus, enviai dos céus um
raio de luz!
- Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações
vossos sete dons.
- Consolo que acalma, hóspede da
alma, doce alívio, vinde!
- No labor descanso, na aflição
remanso, no calor aragem.
- Enchei, luz bendita, chama que
crepita, o íntimo de nós!
- Sem a luz que acode, nada o homem
pode, nenhum bem há nele.

Min. da Palavra: O Espírito do Senhor
encheu o universo; ele mantém unidas
todas as coisas e conhece todas as
línguas. Peçamos ao Senhor que envie
o seu Espírito sobre nós dizendo:
“Espírito Santo, vinde sobre nós.”
(Sugestão)
01. Espírito Santo, dom do Pai no seu
Filho, Jesus Cristo, permanecei em nós,
iluminai a nossa igreja, abri nossos
corações e tornai-nos atentos à vossa
voz. Rezemos.
02. Espírito Santo, divino amor, fonte
de unidade e de santidade, mostrainos o amor do Pai. Rezemos.
03. Espírito Santo, fogo de amor,
purificai-nos, fazendo desaparecer toda
divisão dos corações, das comunidades
e do mundo, para que sejamos um em
nome de Jesus. Rezemos.
04. Espirito Santo, fortalecei nossa
fé em Jesus, verdadeiro Deus e
verdadeiro homem. Ele que carregou
nossos pecados de divisões até a cruz
e nos conduziu à comunhão por sua
ressurreição. Rezemos.

05. Canto de Aclamação

Aleluia, aleluia, aleluia!
Vinde, Espírito Divino, e enchei com
vossos dons os corações dos fiéis, e
acendei neles o amor, como um fogo
abrasador!

05. Evangelho
João 20, 19 – 23

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!
Min. da Palavra: Proclamação do
Evangelho de Jesus Cristo, segundo
São João
Ass.: Glória a vós, Senhor!

Min. da Palavra: Pai, Filho e Espírito
Santo, permanecei em nós para nos
transformar em comunhão de amor e
de santidade. Que sejamos um em vós,
que viveis e reinais pelos séculos dos
séculos.
Ass.: Amém!

06. Homilia

O Min. da Palavra não se deve estender por mais
de dez minutos.
Encerrando a Homilia o Min. da Palavra diz:
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envias,
Todo mundo renasce, é grande
alegria! (bis)

01. Partilha

01. Ó minha alma, bendize ao Senhor:
Ó Deus grande em poder e amor,
O esplendor de tua glória reluz
E o céu é teu manto de luz.
02. Firme e sólida a terra fundaste,
Com o azul do oceano a enfeitaste!
E rebentam tuas fontes nos vales,
Correm as águas e cantam as aves.

Animador: Reconhecemos os sinais
de Jesus quando partilhamos a vida
e o amor. Apresentemos no altar do
Senhor a nossa vida de fraternidade e
comunhão.
Canto / procissão

Min. da Palavra: Pai santo,
comunicaste vosso Espírito Santo.
Ele é fonte de unidade na fé e de
variedades de serviços. Nossas ofertas,
sinal de amor, mostram que Jesus é o
Senhor das nossas vidas. Também que
a partilha é fruto da ação do Espírito
Santo. Fazei que o amor seja o dom
vivido por todos. Por Cristo, nosso
Senhor.
Ass.: Amém!

03. Lá do alto tu regas os campos,
Cresce a relva e os viventes se fartam.
De tuas obras a terra encheste,
Todas belas e sábias fizeste.
04. Que se sumam da terra os perversos
E minha alma te entoe os seus versos!
Glória ao Pai e ao Filho, no amor,
Ao Deus vivo eterno louvor!

Momento em que o Ministro da Eucaristia
busca as reservas eucarísticas enquanto todos
cantam um refrão próprio, para acompanhar
a entrada solene do Santíssimo.

01. Pai Nosso

02. Louvação

Min. da Palavra: O Senhor nos ensinou
a rezar o Pai nosso em comum por
todos os nossos irmãos. Não dizemos
“meu Pai” que estás nos céus, mas
“nosso” Pai, a fim de que nossa oração
seja, com um só coração e uma só
alma, por todo o Corpo da Igreja. O
Senhor nos comunicou o seu Espírito.
Com a confiança e a liberdade de filhos
e filhas, digamos juntos: Pai nosso...

Min. da Palavra: A nossa proteção
está no nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra!
Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, a
minha oração.
Ass.: Que chegue até vós o meu
clamor!
Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

02. Oração da Paz

Min. da Palavra: Senhor Jesus Cristo,
dissestes aos vossos apóstolos: “eu
vos deixo a paz, eu vos dou a minha
paz.” Não olheis os nossos pecados,
mas a fé que anima vossa Igreja; dai-

Min. da Palavra: Ao Deus do céu, de
quem recebemos o Espírito Santo,
cantemos:
Quando tu, Senhor, teu Espírito
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Ass.: Ele está no meio de nós!

lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai
e o Espírito Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Deus, o Pai das
luzes, que iluminou os corações dos
discípulos, derramando sobre eles o
Espírito Santo, vos conceda a alegria de
sua bênção e a plenitude dos dons do
mesmo Espírito.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: A paz do Senhor
esteja convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!
Min. da Palavra: Como filhos e filhas
do Deus da paz, saudai-vos com um
gesto de comunhão fraterna.

Min. da Palavra: Aquele fogo, descido
de modo admirável sobre os discípulos,
purifique os vossos corações de todo
mal e vos transfigure em sua luz.
Ass.: Amém!

(Seguir orientações da Diocese).

03. Comunhão

Min. da Eucaristia: Eu sou a luz do
mundo; quem me segue não andará
nas trevas, mas terá a luz da vida.
Felizes os convidados para a ceia do
Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira
o pecado do mundo.
Ass.: Senhor, eu não sou digno (a)...

Min. da Palavra: Aquele que na
proclamação de uma só fé reuniu as
línguas vos faça perseverar na mesma
fé, passando da esperança à realidade.
Ass.: Amém!

04. Oração Final

Min. da Palavra: Abençoe-vos Deus
todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito
Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Ó Deus, criador do
universo, que alegrastes nossas vidas
com os cinquenta dias de páscoa e nos
alimentastes, hoje, com a força do vosso
Espírito, dai-nos a graça de sermos
sempre conduzidos pelo mesmo
amor generoso e pela mesma força de
salvação derramada sobre os primeiros
discípulos e discípulas no dia de
Pentecostes. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: A alegria do Senhor
seja a vossa força. Ide em paz e que o
Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!
Canto Final

01. Avisos / compromissos da
comunidade.
02. Homenagens: aniversariantes /
visitantes.

Ritos Iniciais
• Preparar o local da celebração
destacando o Círio Pascal, a Pia
Batismal, a mesa da Palavra e da
Eucaristia.

03. Bênção Final

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.

• Antes de iniciar a celebração,
preparar o espírito celebrativo
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batistério, para nele acender as
velas dos batizandos.

da assembleia cantando: “Luz da
luz, infinito sol! / Luz da luz, fogo
abrasador! Luz da luz, Cristo Jesus,
/ abrasai-nos no vosso amor!”

• Providenciar um candelabro ou
Menorah para colocar as sete
velas, trazidas na procissão de
entrada.

Introdução: O texto da primeira leitura
define a Igreja como uma comunidade
de irmãos reunidos por causa de Jesus,
animada pelo Espírito do Senhor
ressuscitado e que testemunha
na história o projeto libertador de
Jesus. Desse testemunho resulta a
comunidade universal da salvação, que
vive no amor e na partilha, apesar das
diferenças culturais e étnicas.
O texto da segunda leitura deixa claro
que com Cristo formamos um só
corpo e um só Espírito. Os dons que
recebemos não podem gerar conflitos
e divisões, mas devem servir para o
bem comum e para reforçar a vivência
comunitária. Tomando consciência da
presença do Espírito em nós, sabemos
que é Ele que alimenta, que dá vida,
que anima, que distribui os dons
conforme as necessidades; é Ele que
conduz as comunidades na sua marcha
pelo história.
O texto do Evangelho é uma afirmação
de que a comunidade cristã só existe de
forma consciente, se está centrada em
Jesus Cristo. Jesus é a sua identidade e
a sua razão de ser. Identificar-se como
cristão significa dar testemunho diante
do mundo dos sinais que definem
Jesus: a vida dada, o amor partilhado.
As comunidades construídas à volta de
Jesus são animadas de Espírito Santo.

• Procissão de entrada com
pessoas que exercem algum
ministério na comunidade,
trazendo: cruz, Lecionário, as
sete velas acesas, lembrando as
Igrejas que recebem na Páscoa
a missão de testemunhar a
ressurreição.
Rito da Palavra
• Durante o canto da “Sequência”:
Espírito de Deus..., a assembleia
poderá acender suas velas no
Círio Pascal e nas sete velas,
permanecendo com elas acesas
até o final do Evangelho.
• No momento da profissão de
fé, elevar as mãos em direção
ao Círio Pascal para renovar
sua consagração ao serviço da
comunidade. No final, todos
cantam: “Vem, Espírito Santo,
vem, vem nos confirmar.”
Ritos Finais
• Com
a
solenidade
de
Pentecostes,
encerra-se
o
Tempo Pascal. Apagar o Círio
e guardar, com veneração, no

Primeira Leitura
- Temos, nesse texto, os elementos
essenciais que definem a Igreja: uma
comunidade de irmãos unidos e

57

reunidos por causa de Jesus, animada
pelo Espírito do Senhor ressuscitado e
que testemunha na história o projeto
libertador de Jesus. Desse testemunho
resulta a comunidade universal da
salvação, que vive no amor e na
partilha, apesar das diferenças culturais
e étnicas. A Igreja de que fazemos
parte é uma comunidade de irmãos
que se amam, apesar das diferenças?
Está reunida por causa de Jesus e à
volta de Jesus? Tem consciência de
que o Espírito está presente e que a
anima? Testemunha de forma efetiva
e coerente, a proposta libertadora que
Jesus deixou?
- Nunca será demais realçar o papel
do Espírito na tomada de consciência
da identidade e da missão da Igreja...
Antes do Pentecostes, tínhamos
apenas um grupo fechado dentro de
quatro paredes, incapaz de superar o
medo e de arriscar, sem a iniciativa nem
a coragem do testemunho; depois de
Pentecostes, temos uma comunidade
unida, que ultrapassa as suas
limitações humanas e se assume como
comunidade de amor e de liberdade.
Temos consciência de que é o Espírito
que nos renova, que nos orienta e que
nos anima? Damos suficiente espaço à
ação do Espírito, em nós e nas nossas
comunidades?
- Para se tornar cristão, ninguém deve
ser espoliado da própria cultura: nem
os africanos, nem os europeus, nem os
sul-americanos, nem os negros, nem
os brancos, mas todos são convidados,
com as suas diferenças, a acolher esse
projeto libertador de Deus, que nos faz
deixar de viver de costas voltadas para
os irmãos, para viver no amor. A Igreja
de que fazemos parte é esse espaço
de liberdade e de fraternidade? Nela
todos encontram lugar e são acolhidos
com amor e com respeito – mesmo

os de outras raças, mesmo aqueles de
quem não gostamos, mesmo aqueles
que não fazem parte do nosso círculo,
mesmo aqueles que a sociedade
marginaliza e afasta?
Segunda Leitura
- Temos todos consciência de que
somos membros de um único “corpo”
– o corpo de Cristo – e é o mesmo
Espírito que nos alimenta, embora
desempenhemos funções diversas
(não mais dignas ou mais importantes,
mas
diversas).
No
entanto,
encontramos, com alguma frequência,
cristãos com uma consciência viva da
sua superioridade e da sua situação “à
parte” na comunidade (seja em razão
da função que desempenham, seja em
razão das suas “qualidades” humanas),
que gostam de mandar e de se fazerem
notar. Às vezes, veem-se atitudes de
prepotência e de autoritarismo por
parte daqueles que se consideram
depositários de dons especiais;
às vezes, a Igreja continua a dar a
impressão mesmo após o Vaticano II –
de ser uma pirâmide no topo da qual
há uma elite que preside e toma as
decisões e em cuja base está o rebanho
silencioso, cuja função é obedecer. Isto
faz algum sentido, à luz da doutrina
que Paulo expõe?
- Os dons que recebemos não podem
gerar conflitos e divisões, mas devem
servir para o bem comum e para
reforçar a vivência comunitária. As
nossas comunidades são espaços de
partilha fraterna, ou são campos de
batalha onde se digladiam interesses
próprios, atitudes egoístas, tentativas
de afirmação pessoal?
- É preciso ter consciência da presença
do Espírito; é Ele que alimenta, que dá
vida, que anima, que distribui os dons
conforme as necessidades; é Ele que
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conduz as comunidades na sua marcha
pela história. Ele foi distribuído a todos
os crentes e reside na totalidade da
comunidade. Temos consciência da
presença do Espírito e procuramos
ouvir a sua voz e perceber as suas
indicações? Temos consciência de que,
pelo fato de desempenharmos esta ou
aquela função, não somos as únicas
vozes a falar em nome do Espírito?

dar testemunho diante do mundo
dos “sinais” que definem Jesus: a vida
doada, o amor partilhado. É esse
testemunho que damos? Os homens
do nosso tempo, olhando para cada
cristão ou para cada comunidade
cristã, podem dizer que encontram
e reconhecem os “sinais” do amor de
Jesus?
- As comunidade construídas à volta
de Jesus são animadas pelo Espírito.
O Espírito é esse sopro de vida que
transforma o barro inerte numa
imagem de Deus, que transforma o
egoísmo em amor partilhado, que
transforma o orgulho em serviço
simples e humilde... É Ele que nos faz
vencer os medos, superar as cobardias
(falta de coragem) e fracassos, derrotar
o cepticismo e a desilusão, reencontrar
a orientação, readquirir a audácia
profética, testemunhar o amor, sonhar
com um mundo novo. É preciso ter
consciência da presença contínua
do Espírito em nós e nas nossas
comunidades e estar atentos aos seus
apelos, às suas indicações, aos seus
questionamentos.

Evangelho
- A comunidade cristã só existe de
forma consistente, se está centrada
em Jesus. Jesus é a sua identidade e a
sua razão de ser. É nele que superamos
nossos medos, as nossas incertezas, \
as nossas limitações, para partirmos
à aventura de testemunhar a vida
nova do Homem Novo. As nossas
comunidades são, antes de mais nada,
comunidades que se organizam e se
estruturam à volta de Jesus? Jesus é
o nosso modelo de referência? É com
Ele que nos identificamos, ou é num
qualquer ídolo de pés de barro que
procuramos a nossa identidade? Se Ele
é o centro, a referência fundamental,
tem algum sentido as discussões
acerca de coisas não essenciais, que às
vezes dividem os crentes?
- Identificar-se como cristão significa

(Extraídas do Portal dos Dehonianos)

Equipe responsável por esta celebração:
Paróquia SSmo. Sacramento da Eucaristia
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