
01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, paz e bem a todos. Hoje
é o Dia do Senhor. Na alegria de filhos
amados, nos encontramos na Casa de Deus.
Jesus nos convida a permanecer no seu
amor. Iluminados pela Palavra de Deus
permaneçamos fiéis, vivendo em nossa vida
os mandamentos de Jesus Cristo.
Refrão: Tua família aqui reunida, vem
hoje pedir-te, Senhor, a paz que nos vem
de tua vida, e é fruto do teu amor.
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PERMANECEI NO MEU AMOR

C. O Senhor nos chama a viver o amor. O
amor é o sinal mais eficaz da fidelidade a
Jesus Cristo. Cada um de nós deve abraçar
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
Quem foi que aqui... nº 118

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. 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
convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos
reuniu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Jesus nos convida a testemunhar o
mandamento do amor, a fazer o mesmo que
Ele fez. Só amando os nossos irmãos e
irmãs iremos permanecer unidos ao Senhor.
Às vezes nos acovardamos e não
assumimos nossa missão de amar
(silêncio). Peçamos o perdão de Deus,
cantando.



Senhor, tende piedade de nós!... nº 242
D. Deus todo-poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza a vida eterna. Amém.

05. HINO DO LOUVOR
C. Deus é amor e, para experimentarmos a
verdadeira alegria, precisamos amar os
nossos irmãos. Glorifiquemos a Deus,
cantando.
Glória, glória! Anjos no céu ... nº 257

06. ORAÇÃO
D. 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. Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. A Palavra de Deus nos convida a
permanecer unidos a Jesus mediante o
mandamento do Amor. Acolhamos com fé
a Palavra de vida, alegria e salvação. (Um
jovem entra com o lecionário, acompanhado de
dois adolescentes com velas).
Pela Palavra de Deus... nº 284

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

L1. Leitura do Livro dos Atos dos
Apóstolos.

SALMO RESPONSORIAL: 97(98)
Refrão: O Senhor fez conhecer a
salvação 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, Eu vos dou um novo... nº 378

Evangelho de Jesus Cristo Segundo
João.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- O amor gera a comunidade. Vivendo o
amor, nos tornamos amigos de Jesus.
Formamos uma comunidade
verdadeiramente cristã. Eis o cerne da
liturgia de hoje. Unidos ao Senhor e aos
irmãos e obedecendo aos mandamentos,
experimentaremos a alegria plena.
- Na primeira leitura, o Apóstolo Pedro
passa por uma catequese na casa de
Cornélio. Compreende que Deus não faz
distinção de nenhum de seus filhos. Ele ama
a todos, qualquer que seja a nação a que
pertença. Pedro compreende que a fé não
tem fronteiras e que todos são chamados a
construir um Reino de amor e paz. Essa lição
serve para nós hoje: O Espírito Santo vai a
nossa frente na ação missionária.
Precisamos ser cada vez mais uma Igreja
em constante saída, acolhedora, pois Deus
deseja a salvação de todos. Nós, que
abraçamos a fé, precisamos ser um
instrumento para a realização desta obra de
salvação.
- No Evangelho, Jesus nos convida a
permanecer no seu amor, formando uma
comunidade de amigos, irmãos que unidos
ao Senhor cumpre os mandamentos. O
Amor é o vínculo da unidade e da perfeição.
Jesus Cristo está unido ao Pai. Nós,
obedecendo aos mandamentos,
permaneceremos unidos a Jesus.
- O próprio Jesus nos chama de amigos.
Somos pessoas próximas que Ele escolheu
para espalhar amor, alegria e fé. Isto procede
de um coração que permanece unido ao



Senhor. Fomos escolhidos e enviados a
construir uma comunidade viva, que produza
frutos.  Só produziremos frutos se
permanecermos unidos ao Senhor como um
ramo unido ao tronco da árvore. Ele é a
videira e nós somos os ramos. Assim,
seremos verdadeiramente a família de Deus.
Teremos uma intimidade maior com Ele.
Como um filho que confia no pai e não tem
medo de se aproximar  para fazer seus
pedidos, assim somos nós, ao confiar em
Deus. Dele nos aproximamos e Ele nos dará
tudo o que for preciso para nosso bem.
- Na segunda leitura São João afirma que o
meio para conhecer a Deus é o Amor:
“amemo-nos uns aos outros, porque o amor
vem de Deus e todo aquele que ama nasceu
de Deus e conhece a Deus”. Deus nos amou
por primeiro. Mandou-nos seu Filho Jesus
ao mundo para reparar nossos pecados.
Cabe a cada um de nós tomar posse dessa
verdade de fé: realmente o Senhor nos ama
com amor infinito. Ele deseja estar unido a
nós. Ele quer ver em nosso rosto uma
verdadeira alegria. Formemos, pois, uma
comunidade de amor que é sinal e
instrumento do Reino de Deus no mundo.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Apresentemos ao Pai de Amor as nossas
preces.  Após cada pedido vamos
responder: Deus de Amor, ouvi-nos.
L.1 Senhor, que a vossa Igreja, fiel ao
Espírito de Jesus, avance para águas mais
profundas com renovado ardor missionário.
Rezemos.
L.2 Senhor, que de nossas comunidades
surjam numerosas vocações para o serviço
da Igreja, para que assim o Evangelho seja
anunciado e testemunhado a todos os
povos. Rezemos.

L.1 Senhor, Vos pedimos pelos nossos
jovens. Que tenham seus corações
enraizados e alicerçados no amor e sejam
no mundo instrumentos do Vosso Reino.
Rezemos.
L.2 Senhor, que nossas comunidades sejam
espaço de acolhida e amor e experimentem
a verdadeira alegria no serviço aos irmãos.
Rezemos.
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 o esforço
da Igreja em viver o mandamento do Amor.
Apresentemos também o trabalho das
pastorais e organismos que defendem a
vida, junto com nosso dízimo e ofertas.
Ofertamos aos Senhor ... nº 511

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e irmãs: a pedra foi removida,
brilhou de novo a Vida! O Pai nos ama
tanto, que nos doa seu Filho, pela força do
Espírito Santo! Louvemos e aclamemos! O
Senhor ressuscitou realmente: está conosco
para sempre, vive com a gente!
Refrão: Cristo ressuscitou! Cristo
ressuscitou! Vive no nosso meio.
Aleluia!
C. Deus bondoso e fiel, é muito bom Vos
louvar em todo o tempo, em que Cristo,
nossa Páscoa, foi imolado e ressuscitou.
Refrão: Cristo ressuscitou!...
D. Por Ele passamos das trevas para a luz,
da morte para a Vida, da escravidão para a
liberdade de sermos vossos filhos.
Refrão: Cristo ressuscitou!...
C. Celebramos com alegria a Páscoa do
Cordeiro. É esta a nossa esperança. É isto
que nos anima: também ressurgiremos com
Cristo glorioso.
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Refrão: Cristo ressuscitou!...
D. Graças Vos damos, ó Pai, pelo Vosso
Filho, que escolhestes e consagrastes com
a força do Espírito Santo. Ressuscitado,
Ele nos deu este mesmo Espírito. É nele
que Vos louvamos e agradecemos.
Refrão: E cantaremos: aleluia! E a
nossa terra renovada ficará, se o vosso
Espírito, Senhor, nos enviais! (2x)

13. PAI NOSSO
D. Somos comunidade, formamos a família
de Deus. Nossa missão é viver o
mandamento do amor. Unamos as nossas
mãos e rezemos com confiança: Pai
nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. O Espírito Santo aquece nossos
corações e nos encoraja na construção da
paz. Como sinal de compromisso com essa
causa, saudemo-nos.
Quero te dar a paz ... nº 553

15. ORAÇÃO
D. Deus eterno e todo-poderoso, que,
pela ressurreição de Cristo, nos
renovais para a vida eterna. Fazei
frutificar em nós a vossa Palavra, e
infundi em nossos corações a força do
vosso amor. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

16. AVISOS
- Próximo domingo é Dia das Mães.
Valorizá-las em um gesto carinhoso.

Leituras para a Semana

2ª At 16, 11-15 / Sl 149 / Jo 15, 26 – 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 46(47) / Jo 16, 23b-28

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja covosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz, o
dirigente diz:) O Senhor todo-poderoso e
cheio de misericórdia, Pai e Filho e Espírito
Santo, nos abençoe e nos guarde.
T. Amém.
D. A alegria do Ressuscitado seja a vossa
força.  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
Pela alegria... nº 770


