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“O Espírito Santo vos recordará tudo o
que vos tenho dito”
DEUS NOS REÚNE
01. ACOLHIDA
02. INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãos e irmãs, o Senhor nos promete o seu Espírito e nos revela a certeza
e a alegria da sua ressurreição, para que
possamos ser portadores deste anúncio
por onde andarmos.
Celebramos a Páscoa de Jesus que se
manifesta em todas as pessoas e grupos
que se deixam conduzir pelo Espírito da
verdade na luta por um mundo melhor.
03. CANTO DE ABERTURA: 137/141
(CD22)
04. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Façamos o sinal de nossa fé rezando:
TODOS: Em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
Dir.: Que a graça do Pai, o amor do Filho
e a comunhão do Espírito Santo, estejam
com vocês.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
05. PERDÃO
Dir.: Reconhecendo as nossas faltas, imploremos a compaixão do Pai rezando:
TODOS: Confesso a Deus todo-poderoso...
Dir.: Tem compaixão do teu povo, Senhor,
perdoa as nossas faltas e guia-nos nos
passos de teu filho Jesus. Amém.
06. GLÓRIA
Dir.: Exultemos de alegria! Glorifiquemos o
Deus Pai e a Jesus Cristo, seu filho com o
Espírito santo Cantando: 208/210.
07. ORAÇÃO
Oremos(pausa): Deus da vida, dá-nos
a graça de vivermos a alegria da ressurreição do teu filho todos os dias de
nossa caminhada, para que a nossa vida
corresponda sempre mais àquilo que
na fé celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo.
Amém.

14. PROFISSÃO DE FÉ

DEUS NOS FALA

Dir.: Alimentados pela Palavra de Deus,
professemos a nossa fé rezando:

08. PRIMEIRA LEITURA: At 15,1-2.22-29

TODOS: Creio em Deus Pai...

09. SALMO RESPONSORIAL: 66(67)

15. PRECES DA COMUNIDADE

Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor,
que todas as nações vos glorifiquem!

Dir.: Confiantes no amor do Pai, que com
seu Espírito nos ajuda a vencer todos os
desafios que a vida apresenta, elevemos
nossas preces:

Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção,
e sua face resplandeça sobre nós! Que na
terra se conheça o seu caminho e a sua
salvação por entre os povos.

Ouve, Pai santo, as preces do teu povo!

Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais
o universo com justiça; os povos governais
com retidão, e guiais, em toda a terra, as
nações.

Pai, por Vosso Filho glorificado, enviai o
vosso espírito sobre o povo de vossa igreja
para que sejam abençoados e fortalecidos
na missão. Nós te pedimos.

Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor,
que todas as nações vos glorifiquem! Que
o Senhor e nosso Deus nos abençoe, e o
respeitem os confins de toda a terra!

Pai, por Vosso Filho glorificado, socorrei
os desempregados e necessitados para
que tenham garantidos o sustento e a
dignidade. Nós te pedimos.

10. SEGUNDA LEITURA: Ap 21,10-14.22-23

Pai, por Vosso Filho glorificado, visitai as
vítimas de violência e fortalecei os lutam
por um mundo fraterno e justo. Nós te
pedimos.

11. EVANGELHO: Jo 14,23 – 29
12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 417 (CD1),418
ou Aleluia + antífona

Pai, que nossas comunidades impulsionadas pelo vosso Santo Espírito, sejam
instrumentos de comunhão e busquem
uma linguagem adequada para anunciarem
a Boa Notícia da salvação. Nós te pedimos.

Leitor: O Senhor esteja com vocês!
TODOS: Ele está no meio de Nós!
Leitor: Proclamação da Boa-Nova de Jesus
Cristo Segundo João.

Dir.: Acolhe, ó Pai as preces de vossa
igreja e guia-nos em teus caminhos.Por
Cristo,Senhor nosso. Amém.

13. PARTILHA DA PALAVRA
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16. PARTILHA DE DONS: 517, 523 (CD20)
Dir.: A exemplo do Cristo que partilhou
conosco, seu amor, sua vida e seu Espírito, partilhemos nossos dons cantando:
510/530.

DEUS NOS ENVIA

17. LOUVAÇÃO

22. NOTÍCIAS E AVISOS

Dir.: O senhor esteja com vocês!

• Quinta-feira, 13 de maio inicia em Brasília
o 16° congresso Eucarístico Nacional, com
o tema: “Eucaristia, pão da unidade dos
discípulos missionários”, e o lema” Fica
conosco, Senhor”.

TODOS: Ele está no meio de nós.
Dir.: Demos graças ao senhor, nosso Deus.
TODOS: É nosso dever e nossa salvação!

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: É bom te louvar e te glorificar ó Deus,
em todo tempo e lugar, especialmente neste
dia em que recebemos a promessa da volta
do teu filho ressuscitado.

Dir.: O Senhor esteja com vocês
TODOS: Ele está no meio de Nós!

Graças te damos ó Deus, por teu filho
Jesus que consagraste com a força do
Espírito santo. Ressuscitado, ele nos deu
uma vida nova para que caminhássemos
sempre para Ti. Por isto, te louvamos e
te bendizemos com as palavras que ele
próprio nos ensinou:

Dir.: Que ele nos proteja e nos guarde, volte
para nós o seu rosto e nos dê a paz! Amém
Dir.: Abençoe-nos Deus todo poderoso:
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.

18. PAI NOSSO

24. CANTO FINAL: 783, 785 (CD26)

19. SAUDAÇÃO DA PAZ: 599 (CD12),
594 (CD26)

25. LEITURAS DA SEMANA

2. COMUNHÃO 701/703 (CD14)

2ª f At 16,11-15 / Sl 149 / Jo 15,26-16,4ª
3ª f At 16,22-34 / Sl 137 / Jo 16,5-11
4ª f At 17,15.22-18,1 / Sl 148 / Jo 16,12-15
5ª f At 18,1-8 / Sl 97 / Jo 16,16-20
6ª f At 1,15.17.20-26 / Sl 112 / Jo 15,17
Sab At 18,23-38 / Sl 46 / Jo 16, 23b-28

21. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus de ternura,
nesta celebração, tu manifestaste o teu
carinho por cada um de nós. Acompanha-nos em nossos trabalhos diários
para que possamos praticar sempre
os mandamentos do teu filho e sermos
guiados pelo Espírito da verdade. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.
03

ORIENTAÇÕES
• Iniciar a celebração com um refrão
contemplativo para criar um clima
de oração.
• A oração do Pai Nosso, poderá
ser cantada, dando-se as mãos,
formando a grande família de Deus.
• Valorizar o momento da paz.
• O Círio Pascal deve ser acesso
e incensado. Quem o acender diz:
Bendito sejas, Deus da vida pela
ressurreição de Jesus e por esta
luz radiante.
• Valorizar as preces da comunidade
com algum gesto: a cada resposta
cantada elevar uma vasilha com
incenso como sinal de que a prece
sobe a Deus com a fumaça perfumada.

XVI CONGRESSO EUCARÍSTICO
NACIONAL
De 13 a 16 de maio de 2010, quando Brasília comemora seus 50 anos de existência,
a Igreja do Brasil para lá se volta celebrando o 16° Congresso Eucarístico Nacional
que terá como tema: “Eucaristia, Pão da
Unidade dos Discípulos e Missionários” e
o lema: “Fica conosco Senhor”.
A Eucaristia nos faz discípulos do Ressuscitado, nos envia em Missão, e constantemente alimenta nossa jornada.
Como discípulos e missionários vivendo a
eucaristia, contribuímos para transformar
não apenas a nossa vida, mas a sociedade
e o mundo. A certeza que o Senhor revigora
a nossa caminhada, nos leva sempre a
suplicar: “ Fica conosco Senhor”.
A programação do Congresso é bem ampla,
contando entre outras coisas de missas nos
diversos ritos (Católico Oriental Ucraniano,
Católico Oriental Maronita, Católico Oriental
Armênico e Católico Oriental Melquita) e
realização de dois Simpósios: Teológico
e de Bioética.
O encerramento será no dia 16 de maio,
domingo, às 9h30 com uma Missa na
Esplanada dos Ministérios, onde todos
são convidados à participar.
Carlos José
Equipe do folheto caminhada
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