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“Tudo o que o Pai possui é meu. O Espírito Santo
receberá do que é meu e vo-lo anunciará”
DEUS NOS REÚNE
01. ACOLHIDA
02. INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãs e irmãos, neste domingo,
depois de termos celebrado as festas da
Páscoa, acolhemos a revelação de Deus
como comunhão de pessoas, e somos
confirmados nesta mesma vocação de
uma vida em comunhão com a Trindade
e entre nós.
03. CANTO DE ABERTURA: 79 (CD2);
838 (CD 8)
04. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém!
Dir.: A graça do Pai Criador, o amor do
Filho, Salvador e a comunhão do Espírito
Santo Santificador, estejam com vocês.
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
05. RECORDAÇÃO DO BATISMO

Dir.: Irmãos e irmãs, bendigamos ao Deus
da vida por esta água e peçamos que ele
renove em nossa vida a graça do santo
Batismo.
(Todos rezam em silêncio)
OREMOS:
Oremos (pausa). Ó Deus, fonte de energia, nós te bendizemos por esta água
que criaste para fecundar a terra e para
manter viva a tua criação. Ela nos lembra o êxodo da primeira aliança e traz à
nossa memória o dia em que Jesus foi
mergulhado no Jordão, e foi-nos revelado
como filho querido e servidor do teu
Reino. Pelo sinal desta água, renova em
nós o desejo de viver em tua comunhão,
seguindo os passos de Jesus, pela força
amorosa do teu Espírito. Amém.
(Aspersão da assembléia, acompanhada
de um canto). 1282 (CD7)
06. GLÓRIA
Dir.: Glorifiquemos o Pai e o Filho com o
Espírito Santo cantando: 203 / 211 (cd 3)

07. ORAÇÃO

TODOS: Ele está no meio de nós!

Oremos (pausa). Deus Pai, vós mesmo
nos revelastes vosso mistério sublime,
vosso modo de ser. Mandastes ao mundo
Jesus, que é a verdade, e o Espírito Divino, que é o santificador. Daí-nos a todos
a graça de crer em vós como sois: um só
Deus glorioso em três pessoas distintas.
Por nosso Senhor Jesus Cristo na unidade
do Espírito Santo. Amém!

Dir.: Proclamação da Boa-Notícia de Jesus
Cristo segundo João.
13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ
15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Elevemos ao Pai, como comunidade
unida no amor, as nossas preces.

DEUS NOS FALA

Vossa Igreja eleva um clamor, escutai
nossa prece, Senhor! (CD5)

08. PRIMEIRA LEITURA: Pr 8,22-31

Senhor, dá-nos a graça de ao fazermos
memória da Santíssima Trindade, renovarmos com novo ardor o seguimento de
Jesus Cristo e a missão de testemunhá-lo
com nossa vida.

09. SALMO RESPONSORIAL: 8
Ó SENHOR NOSSO DEUS, COMO É GRANDE
VOSSO NOME POR TODO O UNIVERSO!

Senhor, faze que a tua Palavra de vida e
salvação nos ilumine e nos guie no anúncio
e na evangelização.

Contemplando estes céus que plasmastes
e formastes com os dedos de artista;
vendo a lua e estrelas brilhantes,
perguntamos: “Senhor, que é o homem,
para dele assim vos lembrardes
e o tratardes com tanto carinho?”

Senhor, concede à nossa comunidade
deixar-se conduzir pelo Espírito da verdade
e se manter unida na fidelidade ao projeto
de Deus.

Pouco abaixo de Deus o fizestes,
coroando-o de glória e esplendor;
vós lhe destes poder sobre tudo,
vossas obras aos pés lhe pusestes:

Dir.: Recebe, ó Pai, a oração que dirigimos
a ti, por Cristo, na unidade do Espírito
Santo. Amém.

As ovelhas, os bois, os rebanhos,
todo o gado e as feras da mata;
passarinhos e peixes dos mares,
todo ser se move nas águas.

16. PARTILHA DOS DONS: 538 (CD 2),
542 (CD25)
17. LOUVAÇÃO

10. SEGUNDA LEITURA: Rm 5,1-5

Dir.: O Senhor esteja com vocês!

11. EVANGELHO: Jo 16,12-15

TODOS: Ele está no meio de nós!

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 381(CD16)
ou ALELUIA + antífona

Dir.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus!

Dir.: O Senhor esteja com vocês!

TODOS: É nosso dever e nossa salvação.
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Dir.: Ó Deus, graças te damos por Jesus,
teu Filho, que escolheste e consagraste
com a força do Espírito Santo. Ressuscitado, ele deu a todos nós este mesmo
Espírito, que vem em auxílio da nossa
fraqueza, para interceder por nós junto de ti.

Dir.: O Deus da vida que se fez comunhão
na Trindade nos renove na alegria do seu
amor e nos abençoe, ele que é Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém.
Dir.: Vamos em paz e, ao longo de toda esta
semana, bendigamos ao Senhor.

TODOS: Nós te damos muitas graças, te
rogamos, ó Senhor.

TODOS: Graças a Deus.
24. CANTO FINAL: 777 (CD7), 787 (CD4)

Dir.: Neste pão consagrado expressamos
o desejo de estarmos unidos a Jesus e
de vermos reinar em nossa humanidade a
comunhão da santa Trindade. Possam as
Igrejas cristãs do mundo inteiro caminhar
na unidade, que num diálogo respeitoso e
que prevaleça no mundo uma cultura de
paz, pela sobrevivência da própria terra.
Unimos a nossa prece à prece de Jesus,
rezando como ele nos ensinou:

25. LEITURAS DA SEMANA
2ª f Sf 3,14-18/ Sl 12 / Lc 1,39-56
3ª f 2Pd 3,12-15a.17-18 / Sl 89(90) /
Mc 12,13-17
4ª f 2Tm 1,1-3.6-12 / Sl 122(123) /
Mc 12,18-27
5ª f Gn 14,18-20 / Sl 109(110)
1Cor 11,23-26/ Lc 9,11b-17
6ª f 2Tm 3,10-17 / Sl 118(119) /
Mc 12,35-37
Sáb 2Tm 4,1-8 / Sl 70(71) / Mc 12,38-44

18. PAI NOSSO
19. SAUDAÇÃO DA PAZ: 593 (CD26),
608 (CD12)
20. COMUNHÃO: 63 e 657(CD 2)

ORIENTAÇÕES

21. ORAÇÃO

• Preparar um painel ou cartaz com
a frase: “É NA COMUNIDADE QUE
CONHECEMOS DEUS”.
• A cor litúrgica é a branca.
• No lugar do comentário antes das
leituras, o grupo de canto pode entoar uma música que ajude a criar
um ambiente de escuta e atenção
à Palavra que vai ser proclamada.
De preferência um refrão meditativo
entoado de forma suave e breve, que
faça o coração da comunidade se
voltar para a Palavra.
• Após a partilha da Palavra, as pessoas se aproximam da pia batismal
ou de uma bacia com água benta e
fazem o sinal da cruz, recordando
seu batismo, enquanto se canta:
1276/1277 (CD7).

Oremos (pausa). A fé nos une convosco
quando cremos em vós e adoramos um
só Deus em três pessoas divinas. Que a
mesma fé nos garanta na terra vida digna
de gente amada por Deus e vida feliz no
céu. Por Cristo, nosso Senhor. Amém!

DEUS NOS ENVIA

22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
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RECOMENDAÇÕES AOS FIÉIS
EM ANO ELEITORAL
Caros irmãos e irmãs,
A cada ano eleitoral costumo dirigir uma
palavra que possa servir de alerta para aquelas pessoas que gostam de saber qual a
orientação do Arcebispo para este período.
...A Igreja Católica não tem partido. Porém,
apoia a política do Bem Comum e todos os
candidatos comprovadamente honestos que
se propõem para servir o país.
Não podemos nos conformar com este
mundo injusto e permissivo. Nosso voto
democrático pode e deve ser instrumento
de mudança...
...alerto a todos vocês irmãos e irmãs e
pessoas de boa vontade:
01 Não vote em pessoas desonestas que
carregam de forma inusitada (meias e
outros lugares longe dos olhos alheios)
o dinheiro público que desviam das obrigações para as quais é destinado como
saúde, salário justo, na aplicação da justiça, em benefício de parentes e amigos.
02 Não vote em pessoas que defendam a
morte de inocentes no seio da mãe. Se
esta pessoa aprova tudo o que o seu
partido propõe, cuidado!
03 Não vote em quem é contra a vida, quem
prostitui a juventude e quem considera
isto uma questão de saúde. Esta posição
é falsa e perversa.
04 Não vote em quem já mostrou por suas
atitudes, no exercício de seu mandato,
ser uma pessoa mentirosa, traindo o voto
que você lhe dera na última eleição.
05 Não vote em quem finge ser ecumênico,
mas depois, quando no poder, persegue
a sua religião.
06 Não vote em pessoas que têm medo de

contrariar o partido e preferem omitir-se
ou agir contra a sua consciência religiosa.
Isto tem acontecido entre nós! Abra os
olhos e não se deixe enganar.
07 Não vote naqueles que defendem um
falso conceito de direitos humanos, por
exemplo, colocando como se fosse direito: a violação da liberdade de expressão,
o direito de matar o ser humano no seio
materno, o direito de adoção de crianças
quando faltam as qualidades de mãe ou de
pai, o direito de violar a liberdade religiosa
impedindo que cada religião use os seus
símbolos sagrados. Estes não merecem
o seu voto de católico.
08 Vote em quem tem ficha limpa e uma só
palavra!
09 Vote em quem você tem certeza que é
confiável. Olhe bem, já fomos traídos por
muitos políticos que se dizem convictos
na religião que professam e mudaram de
posição. Cuidado!
Com essas afirmações não quero colocar
todos os políticos no mesmo campo. Saúdo
todos os políticos honestos que desejam
sinceramente dedicar-se ao bem comum,
ao exercício da nobreza da política. Estes
são nossa esperança e precisam do apoio
de todos nós.
Concluindo irmãos, peço-lhes que evitem
todo e qualquer fanatismo. O fanatismo pode
gerar violência! Eleição é festa dos cidadãos
(ãs), do Município, do Estado, da Pátria! A
violência é própria dos ignorantes! Ignoram
o direito do outro ser diferente e pensar diferente, ignoram o mandamento de Deus:
“Amar a Deus sobre todas as coisas e ao
próximo como a si mesmo!”
Deus abençoe a todos! Construamos a Paz
e sonhemos com a Civilização do Amor!
Dom Luiz Mancilha Vilela, ss.cc
Arcebispo de Vitória do Espírito Santo
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