
Nº 2.103     (Ano B/Branco)       6° Domingo da Páscoa      10 de maio de 2015

ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

"PERMANECEI NO MEU AMOR"

Uma pessoa acende o Círio (com uma vela co-
mum) e diz: "Bendito sejas, Deus da vida, pela
Ressurreição de Jesus Cristo e por esta luz radi-
ante". Depois todos cantam: "Ó vem cantar co-
migo irmão, nesta festa da Ressurreição!"

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, reunidos contemplamos
o amor de Deus, revelado na pessoa, ges-
tos e palavras de Cristo. Nesta liturgia, lem-

bremos os valores e a ação transformadora
do Espírito Santo. Rezemos por nossas
mães. Entusiasmados, cantemos, iniciando
a celebração.

02. CANTO
Jesus Cristo, nossa Páscoa... nº 176

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
D. A graça de Deus, nosso Pai, o amor de
Jesus Cristo Ressuscitado e a comunhão
do Espírito Santo estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Deus nos reúne através de seu amor.
Muitas vezes não acolhemos essa graça.
Como pecadores, peçamos a misericór-
dia do Pai. (silêncio).
Senhor, tende piedade... nº. 193
D. Deus todo poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém!



05. HINO DE LOUVOR
Glória a Deus que é Pai... nº. 241

06. ORAÇÃO
D. Deus todo-poderoso, que celebre-
mos com fervor estes dias de júbilo em
honra do Cristo ressuscitado. Nossa
vida corresponda sempre aos mistérios
que recordamos. Por nosso Senhor Je-
sus Cristo, Vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. Ouçamos a Palavra que salva e ensina a
viver no amor de Deus.

PRIMEIRA LEITURA:
At 10, 25-26.34-35.44-48

L.1 Leitura dos Atos dos Apóstolos.

SALMO RESPONSORIAL: 97 (98)
Refrão: O Senhor fez conhecer a salva-
ção e revelou sua justiça às nações.

SEGUNDA LEITURA: 1Jo 4, 7-10

L.2 Leitura da Primeira Carta de São
João.

EVANGELHO: Jo 15, 9-17

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia, aleluia...
Quem me ama realmente guardará mi-
nha palavra, e meu Pai o amará, e a ele
nós viremos.

Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo João.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
A liturgia deste Domingo nos chama a con-

templar o amor de Deus. Ele é manifestado
na pessoa, gestos e palavras de Jesus . Tam-
bém está presente em nossa vida.
A primeira leitura diz: a salvação se destina
a todas as nações, sem distinção de pesso-
as, raças ou povos. Pedro reconhece que
Deus não faz diferença de pessoas. Em
qualquer nação, quem O teme e pratica a
justiça é-Lhe agradável. Portanto, o anún-
cio sobre Jesus deve chegar a todos os can-
tos da terra.
No Batismo dissemos "sim" a Deus e à sal-
vação que Ele oferece. Mas é preciso que
renovemos esse sim e o vivamos. Que se-
jamos disponíveis, acolhendo Deus e suas
propostas e dons.
Na segunda leitura, João nos fala, convic-
to, que Deus é amor. A característica mais
marcante do ser de Deus é o amor. A ativi-
dade mais específica de Deus é amar. O
amor de Deus é incondicional, gratuito e
desinteressado. Não exige nada em troca.
Se Deus é amor, o amor deve ser uma rea-
lidade presente em seus filhos. Quem co-
nhece a Deus e vive próximo a Ele, tem de
manifestar concretamente esse  amor. Como
manifestaremos? Com nossos gestos, pa-
lavras e atitudes.
Jesus nos aponta o verdadeiro caminho do
discípulo: a união a Jesus e ao Pai. Jesus
fala aos discípulos como "aos amigos" que
Ele escolheu para colaborarem na missão.
Na "ceia de despedida" deixou claro que
os discípulos não estão sozinhos e perdi-
dos no mundo. A comunidade receberá a
vida de Jesus e será acompanhada por Ele.
Nas crises, desilusão e perseguição, Jesus
continua ao nosso lado. Ele nos dá cora-
gem e esperança.
O Evangelho nos mostra que os discípulos
são os amigos de Jesus. Jesus os escolheu,
partilhou com eles o conhecimento e o pro-



jeto do Pai. Associou-os à sua missão; Es-
tabeleceu com eles uma relação de confi-
ança. Assim, Ele continuou a ser o centro e
a referência de tudo.
Hoje, Jesus é o centro das nossas comuni-
dades? Que lugar Ele ocupa na nossa vida?
Como desenvolvemos e aprofundamos o
nosso encontro e comunhão com Ele?
O que é fazer parte da comunidade dos ami-
gos de Jesus? É colaborar na missão que o
Pai Lhe confiou. Sentimo-nos participantes
da comunidade de Jesus?

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos a nossa fé :
Creio em Deus...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Jesus disse: "Tudo o que pedirdes ao
Pai em meu nome, Ele vos dará". Peçamos
com espírito filial:
Todos: Pai, ouvi-nos.
L.1 Que o amor de Deus nos renove e nos
dê espírito de colaboração, alegria e co-
munhão, rezemos.
L.2 Para que ouçamos a todos com aten-
ção, respeitando as pessoas, rezemos.
L.1 Pelas Paróquias de Mucurici e Pedro
Canário, que celebram no dia 13 sua pa-
droeira, Nossa Senhora de Fátima, reze-
mos.
L.2 Pelos padres e bispos do nosso Esta-
do que se encontrarão para a formação per-
manente nesta semana em Santa Isabel, re-
zemos.
L.1 Que o Espírito Santo ilumine a todos
os missionários do 3º Retiro Diocesano das
Santas Missões Populares, em Barra de São
Francisco, rezemos.
L.2 Maria, nossa Mãe, proteja as mães,
para que sejam mais valorizadas e respei-
tadas, rezemos.

D. Senhor, quereis amigos e colaborado-
res. Ajudai-nos a praticar Vossos manda-
mentos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
D. Com as nossas ofertas, apresentemos
ao Senhor toda a nossa vida. Transforma-
dos pelo amor, possamos viver a verdadei-
ra comunhão de irmãos.
Bendito sejas, ó Rei da glória... nº 502

12. PAI NOSSO
D. Conduzidos pelo Espírito de Jesus Res-
suscitado e iluminados pelo ensinamento do
seu Evangelho, rezemos:
Pai nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. Estamos no Ano da Paz. Na alegria da
Ressurreição do Senhor, saudemo-nos uns
aos outros, em Cristo.
Que a paz do Senhor Jesus... nº 555

14. ORAÇÃO
D. Deus eterno e todo-poderoso, pela
Ressurreição de Cristo nos renovais
para a vida eterna. Fazei frutificar em
nós a Vossa Palavra. Dai-nos viver con-
forme os Vossos mandamentos. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

15. BEATIFICAÇÃO DE EMILIE DE
VILLENEUVE
D. Domingo que vem será canonizada a
Madre Emilie de Villeneuve, fundadora
das Irmãs da Imaculada Conceição de Cas-
tres, as Irmãs Azuis. Elas estão presentes
na paróquia de Nova Venécia. Assistam a
celebração numa das emissoras Católicas
de TV a partir das 6h30. Vamos ouvir um
relato de sua vida:
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Uma vida doada aos outros...
L.1 Emilie de Villeneuve nasceu na França
no dia 9 de março de 1811 e faleceu em
Castres no dia 2 de outubro de 1854. Des-
de nova viveu no castelo de Hauterive, per-
to de Castres, onde sua mãe, doente, se
retirou para tratar-se. Aos 14 anos perde
sua mãe e, três anos depois, sua irmã, em
1818.
Após a morte da mãe, viveu algum tempo
em Toulouse, onde sua avó tinha assumido
sua educação e a de seus irmãos. Aos 19
anos, Emilie volta à Hauterive, onde admi-
nistra a vida familiar, ajudando seu pai, en-
tão prefeito de Castres (de 1826 a 1830).
Ela pensa entrar na Congregação das
“Filhas da Caridade”. Mas, durante o pra-
zo de reflexão decidido com seu pai, ela
funda, com o consentimento de seu bispo,
e com duas companheiras, a Congregação
de Nossa Senhora da Imaculada Concei-
ção, no dia 8 de dezembro de 1836. A co-
munidade religiosa, rapidamente, ficou co-
nhecida com o nome de “Irmãs Azuis de
Castres”, por causa da cor de seu hábito.
No anonimato de uma casa de Castres, ela
atende, com a ajuda de suas companhei-
ras, os mais desfavorecidos; jovens ope-
rárias, doentes, prostitutas, os condenados
à prisão. A Congregação vê crescer o nú-
mero de suas irmãs e chega à África.
Em 1853 Emilie se demite de seu cargo de
de Superiora Geral. Foi substituída pela
Irmã Héléne Delmas. Em 1854, uma epi-
demia de cólera atinge Castres e a funda-
dora das Irmãs Azuis morre no dia 2 de
outubro, rodeada por suas irmãs.

Leituras para a Semana

2ª At 16, 11-15 / Sl 149 / Jo 15, 26 – 16, 4a
3ª At 16, 22-34 / Sl 137(138) / Jo 16, 5-11
4ª At 17, 15.22 – 18, 1 / Sl 148 / Jo 16, 12-15
5ª At 1, 15-17.20-26 / Sl 112(113) / Jo 15, 9-17
6ª At 18, 9-18 / Sl 46(47) / Jo 16, 20-23a
Sáb.: At 18, 23-28 / Sl 46(47) / Jo 16, 23b-28

Durante esta semana, rezemos pelas Irmãs
da Congregação fundada por Santa Emilie.

16. AVISOS

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco!
Todos: Ele está no meio de nós!
D. Que o Senhor da vida nos encha de paz
e bênção: Pai e Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém.
D. Ide em paz e o Senhor nos acompanhe!
Todos: Graças a Deus!

18. CANTO
Aleluia, aleluia! Hoje a morte foi
vencida... nº 790


