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“Quem não toma a sua cruz, não é digno
de mim. Quem vos recebe, a mim recebe.”
DEUS NOS REÚNE

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
5. PERDÃO: 151 (CD 3) / 163 (CD 23)

1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Neste dia de alegria que celebramos
a festa da vida em comunidade, Jesus nos
convida a seguir com ele nosso caminho,
carregando nossa cruz, e sendo generosos
na acolhida. Acolher o irmão necessitado
é acolher o próprio Cristo.
3. CANTO DE ABERTURA: 4 (CD 11) /
35 (CD 20)
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Iniciemos nossa celebração, reunidos
em nome da Santíssima Trindade – Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém.
Dir.: Que a graça do Pai, a força do Filho
em unidade com o Espírito Santo estejam
sempre convosco.

Dir.: O Senhor nos ensina a acolher e receber o outro como a ele mesmo. Peçamos
perdão pelas vezes que negamos nosso
auxílio ao irmão, não o ajudando a carregar
sua cruz. Cantemos.
6. GLÓRIA: 204 e 206 (CD 3)
Dir.: Alegres no encontro com Jesus, na
pessoa de nossos irmãos, e reconciliados
como filhas e filhos de Deus, cantemos
nossos louvores a Deus Pai.
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): O’ Deus, vossa graça
nos fez filhos e filhas de vossa luz. Que
a escuridão da maldade, dos erros e do
pecado não invada a nossa vida. Que a
luz da vossa verdade ilumine os nossos
passos e brilhe em nosso caminho. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade
do Espírito Santo. Amém.

14. PROFISSÃO DE FÉ

DEUS NOS FALA

15. PRECES DA COMUNIDADE

Escuta da Palavra: 227 (CD 5) / 869
(CD 12)

Dir.: Confiantes no amor de Deus Pai,
entreguemos a ele nossas necessidades
e preces. Digamos juntos:

8. PRIMEIRA LEITURA: 2Rs 4,8-11.14-16a

Pai de amor, atendei-nos.

9. SALMO RESPONSORIAL: 88 (89)

Pai de amor, possamos aprender com
a mulher que acolheu o profeta Elizeu.
Embora fosse rica e talvez de nada precisasse, vivia e estava sempre mo meio
de seu povo atenta a suas necessidades.

O’ Senhor, eu cantarei, eternamente, o
vosso amor.
O’ Senhor, eu cantarei eternamente o vosso
amor, de geração em geração eu cantarei
vossa verdade! Porque dissestes: “O amor
é garantido para sempre!” E a vossa lealdade é tão firme como os céus.

Pai de amor, fazei de nós testemunhas
da verdade da ressurreição e como São
Paulo possamos afirmar que, como Cristo
morreu para o pecado, assim também
nós morremos e agora estamos vivos
para Deus.

Quão feliz é aquele povo que conhece a
alegria; seguirá pelo caminho, sempre
à luz de vossa face! Exultará de alegria
em vosso nome dia a dia, e com grande
entusiasmo exaltará vossa justiça.

Pai de amor, fortalecei em nós a graça
redentora de Jesus, para que vivamos em
contínua passagem da morte para a vida
e em constante conversão.

Pois sois Vós, o’ Senhor Deus, a sua força
e sua glória, é por vossa proteção que
exaltais nossa cabeça. O Senhor é o nosso
escudo, Ele é nossa proteção, Ele reina
sobre nós, é o Santo de Israel!

Dir.: Pai Santo, a vós entregamos nossos
pedidos que vos fazemos para o bem de
nossa comunidade. Por Jesus Cristo, nosso
Senhor. Amém.

10. SEGUNDA LEITURA: Rm 6,3-4.8-11

16. PARTILHA DOS DONS: 524 (CD 5) /
529 (CD 25)

11. EVANGELHO: Mt 10,37-42

17. RITO DA COMUNHÃO

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 360 (CD 4)
/ Aleluia + Antífona do dia

18. PAI-NOSSO
Dir.: O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de
filhos, rezemos juntos: Pai nosso...

13. PARTILHA DA PALAVRA: 524 (CD 5)
/ 529 (CD 25)
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24. CANTO FINAL: 787 (CD 4) / 795 (CD 11)

19. SAUDAÇÃO DA PAZ: 592 (CD 26) /
603 (CD 5)

25. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Como filhos e filhas do Deus da paz,
saudemo-nos com um gesto de comunhão
fraterna.

Dir.: O Deus da paz, que nos deu a alegria
de celebrar este Mistério, guarde-nos em
seus caminhos, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.

20. COMUNHÃO: 641 (CD 11) / 630 (CD 4)
(O ministro toma a hóstia e, elevando-a,
diz em voz alta voltado para a assembleia:
Irmãos e irmãs, participemos da comunhão
do Corpo do Senhor em profunda unidade
com nossos irmãos que, neste dia, tomam
parte da celebração eucarística, memorial vivo da paixão, morte e ressurreição
de Jesus Cristo. O Corpo de Cristo será
nosso alimento.

Dir.: Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.
TODOS: Graças a Deus.
26. LEITURAS DA SEMANA
2ª-feira:
3ª-feira:
4ª-feira:
5ª-feira:
6ª-feira:

Gn 18, 16-33; Sl 103; Mt 8,18-22
Gn 19, 15-29; Sl 26; Mt 8,23-27
Gn 21,5.8-20; Sl 34; Mt 8,28-34
Gn 22,1-19; Sl 116,1-9; Mt 9,1-8
Gn 253,1-4.19; Sl 106,1-5;
Mt 9,9-13
Sábado: Gn 27,1-5.15-29; Sl 135;
Mt 9,14-17

Portanto:
Felizes os convidados para a Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo.)
21. ORAÇÃO
Oremos (pausa): O’ Deus, nesta celebração, vossa Palavra nos transmitiu a
vida nova. Queremos, unidos a vós, viver
em constante caridade, praticar tudo o
que é bom sem nunca desanimar. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

ORIENTAÇÕES
w Pode-se, depois da partilha da
Palavra, trazer solenemente a cruz.
A comunidade faz um gesto de
adesão a Jesus e aceita o caminho
da cruz por meio de um refrão,
como: Nossa glória é a cruz...
w Cuidar para que o espaço celebrativo seja acolhedor e, neste dia,
expresse mais claramente o caráter
festivo do domingo como Páscoa
semanal.
w Valorizar o encontro de irmãos, a
acolhida das pessoas e a alegria
que deverá perpassar toda a celebração.

22. RITO DE LOUVOR: 333 e 1151 (CD 18)
(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores; depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico.)

DEUS NOS ENVIA
23. NOTÍCIAS E AVISOS
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Pastoral da Educação,
uma esperança aos desafios de educar
A educação é condição básica para o desenvolvimento pessoal, social e para o
exercício da cidadania.
A Igreja, que recebeu de Jesus Cristo,
Mestre do Amor e da Verdade, a missão
de educar, sente o dever de contribuir para
a superação dos desafios e a melhoria do
sistema educativo de nosso país. Ouvindo
o clamor dos seus fiéis e buscando tornarse uma presença viva no imenso campo
da educação, a Arquidiocese de Vitória
está organizando a Pastoral da Educação.
Com esse serviço, a nossa Igreja deseja
encorajar os que assumem a vocação de
educar, para que levem adiante o seu árduo
trabalho e se empenhem em oferecer os
valores do Evangelho, seja nas escolas,
seja em outros espaços onde se dá a
educação, sobretudo os que se dedicam
a educar os mais carentes.
A Pastoral da Educação é, portanto, a presença evangelizadora da Igreja no mundo
da educação, possibilitando, por meio
de processos pedagógicos, dinâmicos e
criativos, o encontro das pessoas com os
valores do Reino de Deus.
Campo de atuação: o mundo da educação,
que compreende as escolas, universidades
e demais instituições sociais e as pessoas
nelas envolvidas.

Quem pode participar da Pastoral da Educação? Todos aqueles que se sentirem
identificados com o mundo da educação,
seja professor(a), educador(a) popular,
demais profissionais da educação, catequistas, pais e estudantes.
Como se organiza: por meio de uma equipe
arquidiocesana e de equipes regionais
(áreas pastorais) e paroquiais, ou seja,
seguindo a mesma forma organização
pastoral da nossa Arquidiocese.
Faça parte desta missão!
Contatos:
Prof. Adriano – (27) 3025 6263
anec.es@anec.org.br
Prof. Cyrillo – (27) 9993 6858
professorrcyrillo@ibest.com.br
http://pastoraleducador.blogspot.com/
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