N° 2.356 (Ano C/Branco)

6° Domingo da Páscoa

26 de maio de 2019

QUEM AMA REALMENTE, GUARDARÁ SUA PALAVRA
anunciando a boa notiícia a todos.
Refrão: O Ressuscitado vive entre nós.
Amém, aleluia! (bis)
C. Rezemos em comunhão com os leigos
e leigas do 11º Encontro Estadual de Fé e
Política em São Gabriel da Palha. Este encontro está em comunhão com a Campanha da Fraternidade deste ano. Todos somos responsáveis por conhecer e fazer uma
política séria e justa. Que busquemos ações
públicas para o bem de todos. Cantemos.
02. CANTO
O Senhor ressurgiu! Aleluia... nº 229

- Preparar um lugar para colocar a imagem de
Maria. Fazer uma homenagem no final da celebração. Flores podem ser depositadas perto da
imagem.
- Cantar o refrão "Onde reina o amor..." nº 45
para o acendimento das velas.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs sejam bem-vindos! É
Deus que nos reúne no Espírito Santo para
celebrarmos nossa fé no Cristo Ressuscitado. Neste 6º Domingo da Páscoa, o Senhor
nos promete o Seu Espírito e nos revela a
alegria de Sua ressurreição. Ressurja em nós,
a esperança de um mundo renovado por
Cristo. Sejamos verdadeiros missionários

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Celebramos a Páscoa de Jesus. Seu
Espírito de verdade nos impulsiona para a
missão. É a própria Trindade Santa que nos
une como cristãos: Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo. T. Amém.
D. A misericórdia do Pai, o amor do Filho
ressuscitado e a comunhão do Espírito
Santo estejam conosco!
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo!
04. DEUS NOS PERDOA
D. No dia em que celebramos a vitória de
Cristo sobre o pecado e a morte, também
somos convidados a morrer ao pecado e
ressurgir para uma vida nova.

Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai (momento de silêncio).
D. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós.
T.: Senhor, tende piedade de nós.
D. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de
nós. T.: Cristo, tende piedade de nós.
D. Senhor, nossa vida, tende piedade de
nós. T.: Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus Todo-poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.
05. HINO DE LOUVOR
D. Irmãos e irmãs, glorifiquemos a Deus que
nos ama, nos dá o sustento e a salvação.
Glória a Deus, glória... nº 1.169
06. ORAÇÃO
D. Deus da vida dai-nos a graça de vivermos profundamente estes dias de
alegria em que festejamos a ressurreição de Cristo, para que a nossa vida
corresponda sempre mais àquilo que na
fé celebramos. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
07. DEUS NOS FALA
PRIMEIRA LEITURA: At 15,1-2.22-29
L.1 Leitura dos Atos dos Apóstolos.
SALMO RESPONSORIAL: 66(67)
Refrão: Que as nações Vos glorifiquem,
ó Senhor, que todas as nações Vos glorifiquem!
SEGUNDA LEITURA:Ap 21,10-14.22-23
L.2 Leitura do Livro do Apocalipse de
São João.
EVANGELHO: Jo 14,23-29

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia alegria... nº 374 (1ª estrofe)
Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.
08. PARTILHANDO A PALAVRA
- A primeira leitura fala do Concílio de Jerusalém. As comunidades viviam uma grande tensão ideológica entre os cristãos de
origem pagã e os de origem judaica. É preciso obedecer as leis para aderir a Cristo?
O que é mais importante: a Lei ou o Evangelho? Os apóstolos se reuniram e chegaram à decisão: é a graça de Jesus que nos
salva e não as obras da lei.
- Na segunda leitura, João nos apresenta a
imagem da Cidade Santa em linguagem simbólica. A Nova Cidade faz referência à Igreja de Cristo e ao templo messiânico. Sua
força vem de Cristo. Suas paredes estão
alicerçadas no testemunho dos Doze Apóstolos e dos outros mártires. João fala de uma
cidade perfeita, mas sem Templo, porque
seu Templo é o Senhor. É Ele que ilumina a
Nova Cidade e sua lâmpada é o Cordeiro.
Jesus Cristo é o sinal da glória de Deus e
luz da Igreja.
- O Evangelho é uma despedida. Ela é
marcada pela esperança e por recomendações sobre a continuidade da missão. Esta
se manifesta na vivência e testemunho das
palavras de Jesus, "palavra que vem do Pai".
Amar a Jesus e ao Pai é tornar-se morada,
templo do Espírito de Deus. O Espírito que
será enviado fortalecerá os discípulos na
missão e ensinará todas as coisas. Ele é o
elemento central da mensagem do Evangelho: a Palavra que cria, também ensina, orienta, envia para a missão. Traz esperança e
realiza a promessa. É reveladora e
transformadora. É ela que comunica a vontade do Pai, trazendo ânimo e paz. Anuncia
uma realidade presente e uma por vir. O

Evangelho demonstra a unidade entre o Pai,
o Filho e o Espírito. Chama-nos a viver o
amor e o testemunho; encoraja- nos para a
missão; é promessa de envio do Espírito e
da volta de Jesus; deseja-nos a paz que
brota do cuidado à vida. Coloquemo-nos,
pois, a caminho, confiantes na vitória de
Jesus.
09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos a nossa fé no Deus que nos
ama: Creio em Deus Pai...
10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Apresentemos ao Senhor as nossas preces e orações, respondendo: Deus de amor,
escutai nossa prece.
L.1 Pai Santo, que fizestes Vosso amado
Filho Jesus, passar das trevas da morte para
a luz da glória, dai-nos chegar um dia à luz
do Vosso Reino Eterno. Nós Vos pedimos.
L.2 Senhor, olhai por Vossa Igreja, para que
nunca fique com medo, mas busque viver
seu testemunho profético na missão e vocação. Nós Vos pedimos.
L.1 Senhor dai-nos um coração igual ao
Vosso: puro, sem preconceitos ou ganâncias; disposto a perdoar, obedecer, aceitar e
compreender os Vossos propósitos para
nossa vida cotidiana. Nós Vos pedimos.
D. Acolhei, com bondade, Senhor, as preces e orações do Vosso povo. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.
11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Deus nos conceda muito amor para sustento espiritual e material de nossas famílias. Agradecidos, apresentemos nossas ofertas e dízimo.
Cristo ressuscitou, o sertão... nº 508
12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e irmãs, na Páscoa de Jesus brilhou de novo para nós a Vida! O Pai nos

ama tanto, que nos doa seu Filho, pelo Espírito Santo! Louvando a Deus por sua misericórdia sem fim, cantemos o triunfo da
Vida sobre a morte.
(Algumas estrofes do Salmo no Ofício Divino das
Comunidades, p.151, ed. 14, 2007. Melodia do
canto nº 823 do Livro de Cantos.)

1) Rendei graças ao Senhor, Que seu amor
é sem fim! / Diga o povo de Israel: Que
seu amor é sem fim! / Digam já seus sacerdotes: Que seu amor é sem fim! / Digam todos que o temem: Que seu amor é
sem fim!
2) Invoqueio-o na aflição: Eis que o Senhor me ouviu! / O Senhor está comigo:
Eis que o Senhor me ouviu! / Vencerei
meus inimigos, Eis que o Senhor me ouviu! / É melhor confiar nele, Eis que o Senhor me ouviu!
3) Viverei, não morrerei, Pra seu amor
proclamar! / Castigou-me, mas livrou-me,
Pra seu amor proclamar! / Do triunfo
abri-me as portas, Pra seu amor proclamar! / E entrarão vencedores, Pra seu
amor proclamar!
4) Eis o dia do Senhor, Alegres nele
exultemos! / Eis o dia em que ele agiu,
Alegres nele exultemos! / Eis o dia que
ele fez, Alegres nele exultemos! / Vem salvar-nos, ó Senhor, Alegres nele
exultemos!
5) Sim, bendito o que vem, Nós todos vos
bendizemos! / Vem em nome do Senhor,
Nós todos vos bendizemos! / O Senhor,
sim, que é Deus, Nós todos vos bendizemos! / O Senhor nos ilumina, Nós todos
vos bendizemos! /
6) Rendei graças ao Senhor, Que seu amor
é sem fim! / Deus é bom, rendei-lhe graças, Que seu amor é sem fim!
D. Aceitai Senhor nossos louvores. Que
cantemos sempre Sua bondade e misericórdia para conosco. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

13. PAI NOSSO
D. Rezemos confiantes a oração que Jesus nos ensinou: Pai nosso...
14. ABRAÇO DA PAZ
D. "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou;
mas não a dou como o mundo". Em um
gesto de pertença à família de Deus,
saudemo-nos em Cristo Jesus.
Deus nos abençoe... nº 541
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 desse alimento. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

D. (O dirigente diz a fórmula que segue) Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-poderoso e cheio de misericórdia: Pai e Filho e Espírito Santo. T. Amém.
D. Praticando as obras de misericórdia, vamos em paz e o Senhor nos 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, que reina... nº 770

16. AVISOS
- Dia 28/05 é aniversário de Dedicação da Catedral. A Santa Missa será às 19h na Catedral, em
São Mateus.
- No próximo domingo, começa a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Fiquemos atentos à programação.

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. Deus Pai, pela ressureição do Seu Filho, conceda a todos nós, a alegria da misericórdia. T. Amém.
D. Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e vida, nos guie na caminhada ao Reino. T. Amém.
D. O Espírito de sabedoria e fortaleza nos
sustente na luta contra o mal, para podermos com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. T. Amém.

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 Sf 3,14-18 / Cânt.: Is 12,2-6 / Lc 1,39-56
Sáb.: At 18,23-28 / Sl 46(47) / Jo 16,23b-28
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