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“E encontraram a pedra do sepulcro removida”
DEUS NOS REÚNE

Dir.: O Deus da esperança, que nos cumula
de toda a alegria e paz em nossa fé, pela
ação do Espírito Santo, esteja com vocês.

01. ACOLHIDA

TODOS: Bendito seja Deus, que nos reuniu
no amor de Cristo.

02. INTRODUÇÃO

05. PERDÃO: 148 / 169 (cd 3)

Anim.: A ressurreição de Jesus marca a
transformação da compreensão a respeito
do homem e da vida. Nesta confiança,
irmãos e irmãs, entreguemos ao Senhor
nossa esperança do reencontro com nossos irmãos e irmãos na festa definitiva
do Pai. O projeto vivido por Jesus não é
caminho para a morte. É caminho aprovado
por Deus, nosso Pai, que, pela morte, nos
traz a vida eterna, a vida plena.

Dir.: Irmãos e irmãs, o reencontro com
Jesus se realiza quando estamos dispostos
a anunciar seu Reino de amor e paz. Confiantes na misericórdia de Deus, peçamos
perdão pelas vezes que rompemos nossa
relação de amor com o Pai como filhos
e filhas.

03. CANTO DE ABERTURA: 29 (CD 20)
/ 30 (cd 24)
04. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Animados pela ressurreição de Jesus, entreguemo-nos a Deus, confiantes
no amor do Pai, que nos conduz à vida.
Iniciamos a nossa celebração, unidos à
Santíssima Trindade: Em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém.

Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.
06. ORAÇÃO
Oremos (pausa) O’ Deus todo-poderoso,
escutai as preces que hoje vossa Igreja
faz em todo o mundo, em favor daqueles que partiram desta vida. Vós, que
ressuscitastes Jesus, que está a vossa
direita, fortificai nossa esperança e dainos crer firmemente na ressurreição dos
mortos. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
na unidade do Espírito Santo. Amém.

12. PARTILHA DA PALAVRA

DEUS NOS FALA

13. PRECES DA COMUNIDADE
Senhor, salvai-nos por vosso amor!

07. PRIMEIRA LEITURA: 2Mc 12,43-46

• Deus Pai, que nossa esperança na ressurreição dos entes queridos seja também nosso consolo, pois acreditamos na
recompensa guardada para aqueles que
vos são fiéis até a morte.

08. SALMO RESPONSORIAL: 23(22)
O Senhor é o Pastor que me conduz;
Não, não me falta coisa alguma.
1. O Senhor é o Pastor que me conduz;
Não me falta coisa alguma.
Pelos prados e campinas verdejantes
Ele me leva a descansar
Para as águas repousantes me encaminha,
Restaura as minhas forças.

• Deus Pai, neste dia em especial, confiamos a Vós todos os que já partiram desta
vida. Aumentai nossa fé e fortalecei-nos
na luta por um mundo melhor enquanto
aguardamos participar também do banquete celeste.

2. Ele me guia no caminho mais seguro,
Pela honra do seu nome.
Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso,
Nenhum mal eu temerei.
Estais comigo com bastão e com cajado.
Eles me dão a segurança!

• Deus Pai, guiai nossa Igreja. Que, a
exemplo do apóstolo Paulo, ela seja também denunciadora das estruturas sociais
que invertem o sentido da vida humana,
para restaurar o triunfo de seu Filho, Jesus,
entre nós.

3. Preparais à minha frente uma mesa,
Bem à vista do inimigo;
Com óleo vós ungis minha cabeça,
E o meu cálice transborda.

14. PARTILHA DOS DONS: 530 / 528 (cd 20)
15. LOUVAÇÃO

4. Felicidade e todo o bem hão de seguir-me
Por toda a minha vida;
E, na casa do Senhor, habitarei
Pelos tempos infinitos.

Dir.: O Senhor esteja convosco.
TODOS: Ele está no meio de nós.

09. SEGUNDA LEITURA: 1 Cor 15,2024a. 25-28

Dir.: O’ Pai, nós vos louvamos pela vossa
criação e pela salvação que nos redimistes
por meio de vosso Filho, Jesus Cristo, que
se entregou por nós. Enviai o vosso Espírito
Santo a fim de compreendermos que o
amor está acima da lei e deve contribuir
para o bem dos seus filhos, nossos irmãos.

10. EVANGELHO: Lc 23,44-46.50.52-53;
24,1-6a
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO: Aleluia +
Antífona / 428 (cd 22)
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19. ORAÇÃO

TODOS: GLÓRIA A TI, SENHOR, TODA
GRAÇA E LOUVOR!

O’ Deus, nós celebramos confiantes o
grande mistério da história a Páscoa de
vosso Filho, a Páscoa de vosso povo.
Pedimos que nossos falecidos cheguem
à luz de vossa casa, onde reina a eterna
paz. Dai-nos passar pelo mundo vivendo
a grande esperança de encontrá-los no
céu. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

Dir.: Fazei que, atentos ao apelo do Evangelho, caminhemos com as Igrejas do
mundo inteiro em unidade com o Bento
XVl, e elas sejam sinais da presença do
Cristo ressuscitado. Tornai esta comunidade cada vez mais sinal de vossa bondade
e unida na caminhada com a Diocese sob
a orientação do nosso bispo D. Luiz e seu
auxiliar D. Mário.

DEUS NOS ENVIA
TODOS: GLÓRIA A TI, SENHOR, TODA
GRAÇA E LOUVOR!
20. NOTÍCIAS E AVISOS
• 06 de novembro Assembleia Litúrgica
nas áreas.

Dir.: Pedimos-te, o’ Pai, pelos irmãos e
irmãs falecidos (pode recordar a memória
citando nomes da comunidade), pois só
vós os conhecestes; acolhei-os junto a
vós, na vossa misericórdia.

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Deus do amor e do perdão nos
conceda suas bênçãos. Vamos em paz e
Deus nos acompanhe. AMÉM!

TODOS: GLÓRIA A TI, SENHOR, TODA
GRAÇA E LOUVOR!

22. CANTO FINAL: 777 (cd 7) / 784

Dir.: Cheguem a ti, o’ Pai de Amor, os
nossos louvores e as nossas preces pelas
mãos daquele que é nosso único mediador,
Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

ORIENTAÇÕES
• Organizar a procissão de entrada
trazendo uma cruz ornada com a
palma da vitória ou com um pano
branco, evocando que os que são
provados pelo sofrimento passarão,
um dia, à vida de ressuscitados.
• Após a homilia, será oportuno
fazer uns instantes de silêncio para
que cada pessoa renove sua fé na
ressurreição, antes de professá-la
comunitariamente, a seguir.

16. PAI-NOSSO
Dir.: Unidos como filhos e filhas em uma
só família, rezemos como o próprio Jesus
nos ensinou: Pai nosso...
17. SAUDAÇÃO DA PAZ: 593 (cd 26) /
603 (cd 5)
18. COMUNHÃO: 713 / 715 (cd 14)
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MENSAGEM

O tempo pensado
A sucessão dos anos, dos dias e das
horas impõe à humanidade a necessidade de pensar a sequência irreversível de
um passado, presente e futuro sempre
contínuos. Essa ação pode-se denominar
de “tempo pensado”. Nesse compasso,
faz-se a leitura da revelação da presença
ativa de Deus no curso do tempo cósmico
que, necessariamente, refere-se à história
e à vida dos homens, em um passadopresente-futuro.
Ao referir-se ao tempo na liturgia na liturgia,
Guillermo Rosas conclui: “[Na liturgia]
confluem os três tempos que nossa consciência distingue: o passado, com toda a
sua riqueza das intervenções de Deus, o
presente, com suas circunstâncias concretas e determinantes [...], e o futuro,
como meta escatológica que mobiliza a
esperança e o compromisso dos cristãos.”

Viventes no tempo existencial, “debaixo
do céu”, com ou sem reflexão, homens
e mulheres reconhecem que vivem na
presença do Deus-Conosco, em tempo
integral. Coélet faz uma bela poesia sobre
a vida e o tempo, afirmando que “há um
momento para tudo e um tempo para todo
propósito debaixo do céu” (Ecl 3,1).
A reflexão bíblica confirmará tal ideia, posteriormente, dizendo que, “na plenitude do
tempo” (cf. Gl 4,4-5), “uma virgem conceberá e dará à luz um Filho e o chamarão
com o nome de Emanuel, o que traduzido
significa: ‘Deus está conosco’” (Is 7,14;
Mt 1,23). A vida, o mundo, a criação e o
Criador são uma única história, a História
da Salvação, das promessas realizadas.
Texto extraído do livro Tempo Litúrgico
Ênio José Rigo.
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