
- Fazer o acendimento do Círio Pascal com o
refrão: "Luz radiante, luz da alegria, luz da gló-
ria, Cristo Jesus!"

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje é o Dia
do Senhor. Na alegria de filhos amados, nos
encontramos na Casa de Deus. Na liturgia
deste Domingo Jesus promete-nos que o Pai

há de enviar o Espírito Santo, o nosso Ad-
vogado. Iluminados por sua luz permane-
çamos fiéis ao Evangelho, vivendo em nos-
sa vida os mandamentos de Jesus Cristo.
Refrão: Que a tua luz venha acender
de amor e graça os corações, irradian-
do esperança às multidões; vem fecun-
dar hoje a nossa procura;  e espalhar
no sonho a ternura.
C. O Senhor nos chama a viver o amor.
Ele é o sinal mais eficaz da fidelidade a Je-
sus Cristo. Cada um de nós que abraça-
mos a fé, abraçamos também essa missão:
testemunhar o amor, sendo um sinal de
Cristo no mundo. Na certeza que somos
auxiliados pela graça de Deus, cantemos.

02. CANTO
Cristo venceu, Aleluia... nº 224

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Irmãos e irmãs saudemos a Trindade
Santa. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
D. A graça e a paz de Jesus Cristo, o amor
do Pai e a força do Espírito Santo estejam
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convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Jesus nos convida a testemunhar o man-
damento do amor, a fazer o mesmo que Ele
fez. Às vezes, nos acovardamos e não as-
sumimos nossa missão de amar (silêncio).
Peçamos o perdão: Eu confesso a Deus...
nº 232
D. Deus todo poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. O Espírito Santo sustenta e anima a ca-
minhada da nossa comunidade. Somos con-
duzidos pelo Espírito do amor. Manifeste-
mos a nossa alegria, cantando:
Glória, glória, glória a Deus... n° 250

06. ORAÇÃO
D. Deus todo poderoso, dai-nos cele-
brar com fervor estes dias de júbilo em
honra do Cristo Ressuscitado, para que
nossa vida corresponda sempre aos mis-
térios que recordamos. Por nosso Se-
nhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na uni-
dade do Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. Se me amais, guardareis os meus man-
damentos. Acolhamos a Palavra de Deus.
Nela estão contidos os mandamentos de Je-
sus Cristo. (O Lecionário entra ladeado de 4
velas. Seguem para a sacristia, pois perto da
Mesa da Palavra já está o Círio Pascal).
Chegou a hora da alegria... nº 270

PRIMEIRA LEITURA: At 8, 5-8.14-17

L 1. Leitura dos Atos dos Apóstolos.

SALMO RESPONSORIAL: 65(66)
Refrão: Aclamai o Senhor, ò terra in-
teira, cantai salmos a seu nome glorio-
so!

SEGUNDA LEITURA: 1Pd 3, 15-18

L.2 Leitura da Primeira Carta de São
Pedro.

EVANGELHO: Jo 14, 15-21

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Eu vos dou um novo... nº 378

Evangelho de Jesus Cristo Segundo
João.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
O Evangelho nos fala que o Espírito Santo
é Aquele que sustenta a comunidade. Ele
impulsiona os cristãos a reviverem a mes-
ma experiência de Jesus. Esse Evangelho é
parte do discurso de despedida de Jesus
Cristo. É um testamento que deixou para a
comunidade. Dois temas sobressaem nes-
se texto: o Amor e o Espírito Santo. Toda
despedida nos deixa um sentimento de in-
segurança, medo, tristeza ou algo pareci-
do. Diante disso, Jesus afirma que vivendo
o mandamento do Amor e confiando no
Espírito Santo a comunidade seguirá firme
e fiel, anunciando a Boa Nova. Assim disse
o Senhor: "Se me amais, guardareis os meus
mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos
dará um outro defensor..., O Espírito da
Verdade".  A observância dos mandamen-
tos é expressão clara do amor a Jesus. Esse
amor que é vivido na comunidade e para
além da comunidade. Nós seremos reco-
nhecidos como cristãos se tivermos amor
uns para com os outros. Amar é prolongar
e imitar a ação de Jesus aqui na terra. Amar
a Jesus é viver uma comunhão com Ele.



Aquele que O ama, revela-O ao mundo.
Somente vivendo o  mandamento do amor
poderemos conhecer o Cristo: "quem me
ama, será amado por meu Pai, e eu o ama-
rei e me manifestarei a ele".
Jesus fala do Espírito Santo como um "Ad-
vogado". Diante dos desafios enfrentados
pela comunidade nascente, o Espírito San-
to será seu Defensor. O mundo não O co-
nhece, mas nós que vivemos o amor O
conhecemos. Jesus se faz presente em nos-
sa vida e na vida da comunidade sempre
que vivamos atos de amor (caridade). Tam-
bém o Espírito nos permite viver a comu-
nhão e conduz a Igreja rumo ao Reino defi-
nitivo.
Na primeira leitura nos é apresentando Fili-
pe, como modelo de evangelizador. Ele
desce a Samaria para anunciar o Evange-
lho, vai além das fronteiras. Esse anúncio
causa grande alegria a todos que o ouvem.
Assim disse o texto: "as multidões seguiam
com atenção as coisas que Filipe dizia. E
todos unânimes o escutavam, pois viam os
milagres que ele fazia". Essa notícia chegou
a Jesuralém e a comunidade enviou Pedro
e João para impor as mãos sobre os
samaritanos que haviam abraçado a fé a fim
de receberem o Espírito Santo. Aliás, toda
essa ação evangelizadora é obra do Espíri-
to Santo, como o próprio livro dos Atos
revela: "Vós sereis minhas testemunhas na
Judéia, Jerusalém e na Samaria".  É o Espí-
rito da Verdade que impulsiona a comuni-
dade missionária a sair da própria fronteira
e ir testemunhar Jesus Cristo vivendo o
mandamento do amor.
Peçamos ao Senhor que o Espírito Santo
nos fortaleça e anime em meio as persegui-
ções.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Confiantes em Deus que nos envia o
Defensor, professemos a nossa fé.

Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Apresentemos ao Pai de Amor as nos-
sas preces. Após cada pedido vamos res-
ponder: Deus de Amor, ouvi-nos.
L.1 Senhor, que a vossa Igreja fiel ao Espí-
rito de Jesus, avance para águas mais pro-
fundas com renovado ardor missionário. Re-
zemos.
L.2 Senhor que todos nós que abraçamos
a fé sejamos testemunhas do Vosso amor
no mundo. Rezemos
L.1 Senhor vos pedimos por todos da pa-
róquia Santa Rita de Cássia em Nova
Venécia. Que inspirados no exemplo de mãe
e religiosa de fé de sua padroeira, testemu-
nhem Jesus Cristo com amor, fé e alegria.
Rezemos.
(preces espontâneas)
D. Acolhei, Pai de Amor, estes pedidos que
a comunidade vos apresenta. Por Cristo
nosso Senhor. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Apresentemos ao Senhor todo esforço
da Igreja em viver o mandamento do Amor.
Apresentemos também o trabalho das pas-
torais e organismos que defendem a vida,
junto com nosso dízimo e ofertas.
Aleuia... Nós ofertamos, irmãos... n° 504

12. LOUVRO E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e Irmãs, o Pai nos ama e por
isso nos doa seu Filho Jesus, pela força do
Espírito Santo! Louvemos e aclamemos,
pois o Senhor ressuscitou realmente.
Refrão: // Aleluia, Aleluia! Aleluia! Ale-
gria no Senhor! //
D. Em Cristo Ressuscitado passamos das
trevas para a luz; da morte para a Vida; da
escravidão para a liberdade de sermos fi-
lhos de Deus.
Refrão: Meu coração me diz: O Amor
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me amou, e se entregou por mim! Je-
sus ressuscitou! Passou a escuridão, o
sol nasceu, a Vida triunfou! Jesus res-
suscitou!
D. Graças Vos damos, ó Pai, pelo vosso
Filho, que escolhestes e consagrastes com
a força do Espírito Santo. Ressuscitado,
Ele deu a todos nós este mesmo Espírito.
E é nele que nós Vos louvamos e agrade-
cemos.
Refrão: E cantaremos: Aleluia! E a
nossa terra renovada ficará, se o vosso
Espírito, Senhor, nos enviais! (2x)
D. Louvor a Vós, Jesus, da morte Vence-
dor! Glória a Vós, sobre as trevas triun-
fantes: com o Pai e o Espírito Santo, sois
luz nova e radiante. Amém.
Refrão: Jesus Cristo, ontem, hoje e
sempre! Ontem, hoje e sempre: Aleluia!
(2x)

13. PAI NOSSO
D. Somos uma comunidade e formamos a
família de Deus. Nossa missão é viver o
mandamento do amor. Rezemos: Pai nos-
so.

14. ABRAÇO DA PAZ
D. O Espírito Santo une as pessoas e
aquece nossos corações encorajando-nos
na construção da paz. Saudemo-nos em
Cristo Jesus.
Quero te dar a paz... nº 553

1. ORAÇÃO
D. Deus eterno e todo-poderoso, que,
pela ressurreição do Cristo, nos
renovais para vida eterna, fazei frutifi-
car em nós, o mistério da Vossa Pala-
vra, e infundi em nossos corações a for-

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 18, 1-8 / /sl 97(98) / Jo 16, 16-20
6ª At 18, 9-18 / Sl 46(47) / Jo 16, 20-23a
Sáb.: At 18, 23-28 / Sl 146(147) / Jo 16, 23b-28

ça deste alimento. Por Cristo, nosso Se-
nhor. Amém.

16. AVISOS
D. Dia 27/05, às 19h, Missa da Dedicação
da Catedral à Maria Mãe da Igreja como
parte da programação do Ano Mariano.
Num gesto de comunhão diocesana pode
ser feito a Récita do Terço Gozoso na Co-
munidade com aqueles que não vão partici-
par da Missa em São Mateus.

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz, o
dirigente diz:) O Senhor nos abençoe, nos
livre de todo o mal e nos conduza à vida
eterna.
T. Amém.
D. Vivendo o amor de Cristo, ide em paz e
o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida):
D. "Bendigamos ao Senhor".
T. "Demos graças a Deus"

18. CANTO
Aleluia... Hoje a morte foi vencida... n°
764


