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DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: O Senhor se manifesta ressuscitado na fração do pão. Ele vem ao nosso
encontro, caminha conosco, instrui-nos
por sua palavra e se dá a conhecer na
fração do pão.
Celebremos a páscoa de Jesus Cristo que
se manifesta em todas as pessoas e grupos
que promovem a partilha e ajudam a criar
laços de comunhão.
3. CANTO DE ABERTURA: 136 (CD 22) /
138 (CD 22)
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO
ESPÍRITO SANTO. AMÉM
Dir.: Cristo ressuscitou, verdadeiramente
Ele ressuscitou! A todos, sua graça e sua
paz.
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
5. PERDÃO: 161 (CD 3) / 178 (CD 23)
6. GLÓRIA: 201 / 207 (CD 3)

7. ORAÇÃO
OREMOS(pausa): Ó Deus, a ressurreição
de Jesus é fonte de vida nova. Por isso
nós vos pedimos que este vosso povo,
povo de filhos de Deus, viva alegre na
esperança da ressurreição final. Por
nosso Senhor Jesus Cristo na unidade
do Espírito Santo. Amém.

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: At 3,13-15.17-19
9. SALMO RESPONSORIAL: 4
SOBRE NÓS FAZEI BRILHAR O ESPLENDOR DE VOSSA FACE!
Quando eu chamo, respondei-me ó meu
Deus,minha justiça!
Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição,
atendei-me por piedade e escutai minha
oração!
Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo,
e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço
a minha prece!
Muitos há que se perguntam: “Quem nos
dá felicidade?
Sobre nós fazei brilhar o esplendor de
vossa face!

RITO DA COMUNHÃO

Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo
adormeço,
pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança
à minha vida!

17. PAI NOSSO

10. SEGUNDA LEITURA: 1Jo 2,1-5a

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 784 (CD 12) /
780 (CD 26)

11. EVANGELHO: Lc 24,35-48

19. COMUNHÃO: 551(CD) / 605 (CD 22)

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO

20. ORAÇÃO

Aleluia + antífona

OREMOS(pausa) Voltai, Senhor, vosso
olhar cheio de amor e bondade para
todos nós aqui reunidos e alimentados
por vossa Palavra. Na força deste encontro, chegaremos um dia à glória da vida
plena na feliz ressurreição. Por Cristo,
nosso Senhor.

13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ
15. PRECES DA COMUNIDADE

21. RITO DE LOUVOR: 834 (CD 18)

Dir.: Elevemos ao Cristo ressuscitado,
Senhor e mestre da humanidade, as nossas preces.

(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e depois canta-se
um salmo ou canto bíblico)

ESCUTA-NOS, SENHOR DA GLÓRIA! (703)
Cristo mestre, fazei que dediquemos com
alegria toda a nossa vida ao louvor do seu
nome e ao anúncio do seu reino.

DEUS NOS ENVIA

Cristo, vencedor da morte e autor da vida,
faze que passemos este dia na alegria do
teu louvor.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

Senhor, que a luz da tua ressurreição ilumine todas as comunidades cristãs e nos
mantenha vigilantes na esperança do dia
luminoso de tua vinda.

23. CANTO FINAL: 664 (CD 26)
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Deus da justiça, que libertastes da
morte vosso Filho, renegado e condenado
por nós, e dele fizestes nosso Salvador, ouvi
a nossa oração, por meio dele, que agora
vive convosco na unidade do Espírito Santo.

Dir.: O Deus da vida, que, pela força materna do seu Espírito, ressuscitou Jesus
dos mortos, ressuscite-nos desde já para
uma vida nova. A ele a glória e o louvor
para sempre. Amém.
Dir.: Abençoe-nos o Deus todo-poderoso
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.

DEUS FAZ COMUNHÃO

Dir.: Vamos em paz e ao longo desta semana bendigamos ao Senhor!

16. PARTILHA DOS DONS: 434 (CD 1) /
435 (CD 1)

Todos: Graças a Deus!
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25. LEITURAS DA SEMANA
2ª-feira: At 6,8-15 / Sl 118(119) /
Jo 6,22-29
3ª-feira: At 7,51-8,1 / Sl 30(31) /
Jo 6,30-35
4ª-feira: 1Pd 5,5-14 / Sl 88(89) /
Mc 16,15-20
5ª-feira: At 8,26-40 / Sl 65(66) /
Jo 6,44-51
6ª-feira: At 9,1-20 / Sl 116(117) /
Jo 6,52-59
Sábado: At 9,31-42 / Sl 115(116B) /
Jo 6,60-69

w

w

ORIENTAÇÕES
w Destacar, no espaço celebrativo, o
círio pascal, a pia batismal, além
da mesa da Palavra. Usar a cor
branca ou amarela para as vestes
e outros ornamentos.
w Quem anima acolhe a todos, destacando a presença dos visitantes
w Antes do início da celebração,
convidar a toda a comunidade
a entoar o refrão: “Indo e vindo,
trevas e luz, tudo é graça, Deus
nos conduz”, recordando as idas
e vindas dos discípulos de Emaús,
presentes no Evangelho de hoje.
Afinal, esse canto reflete muito
bem as nossas idas e vindas nesta
caminhada em busca do Reino.
w Ter em mente que o uso acentuado
de flores, neste Tempo Pascal,
simboliza que a vida é mais forte
e vence a morte.
w Acender solenemente o círio pascal. A pessoa que acende o círio
diz: “Bendito sejas, Deus da vida,
pela ressurreição de Jesus Cristo
e por esta luz radiante”. Incensar
o círio enquanto todos cantam um
refrão pascal, como: “Oh! vem
cantar comigo, irmão, nesta festa

w

w

w

w
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da ressurreição!” (Cantai 140) Ou
“Salve! Luz eterna és Tu, Jesus!
Teu clarão é fé que nos conduz!”
(Cantai 1013). Ou outro canto
adequado e mais conhecido da
comunidade.
É bom que neste tempo a saudação inicial mantenha uma tônica
pascal festiva e, o quanto possível,
seja acompanhada de um gesto
de acolhida e de paz.
A aspersão com água batismal
acompanhada de um canto apropriado, substitui o Ato penitencial
e ajuda a comunidade a retomar
o Batismo, como mergulho na
Páscoa do Senhor.
Na homilia, ligar a Palavra de Deus
ao momento celebrativo: “Dar
graças pela vida que em Jesus
superou a morte; e, participando
do pão da vida, a comunidade se
compromete a empenhar-se com
Ele em fazer crescer no mundo a
vida nova que nasce da Páscoa.
Profissão de fé: quem preside
abençoa a água imergindo nela o
círio pascal, em seguida despeja
nela um pouco de perfume e asperge toda a assembleia. Pode-se
cantar “Eu canto a alegria, Senhor”
ou outro canto alegre. Este rito
poderá ser realizado junto à pia
batismal, renovando as promessas
do batismo.
Abraço da paz: antes do abraço da
paz, entra-se com uma bandeira
da paz, podendo-se cantar, por
exemplo: “É bonita demais, a mão
de quem conduz a bandeira...” ou
outro canto similar.
Lembrando as palavras do Evangelho, valorizar, também, o gesto
do Abraço da paz: olhar, tocar,
abraçar...

Peregrinos do caminho, espiritualidade pascal!
Igreja de Jesus Ressuscitado
O Evento da Páscoa não se limita
somente ao tríduo Pascal. A Páscoa não
é apenas, um momento especial do ano
em que fazemos memória do mistério de
nossa salvação. Todos os cristãos foram
inseridos neste Mistério da Redenção.
A partir do Santo Batismo, e a partir da
Páscoa começamos a percorrer o Caminho
no seguimento de Jesus Ressuscitado.
Seguimos os passos de Jesus Cristo, Caminho, que passa por nós e nos convida a
pôr os pés na Estrada com Ele em direção
do Reino definitivo. A Este seguimento
podemos chamar de espiritualidade pascal.
O cristão na sua história de todos os dias
participa da páscoa de Jesus Cristo. É a
dinâmica do Amor. Conhecendo quem é
Jesus e procurando seguir seus passos, as
lutas, sofrimentos e vitórias ganham sentido
pascal e libertador. Neste conhecimento de
Jesus, o cristão aprende a viver no amor
sem exclusão, vê sentido na dor, nas decepções e faz experiência da cruz, e, como
e com Jesus, abandona-se nos desígnios
do Pai! Morre com Ele e ganha a Vida com
Ele! Isto é seguimento do Caminho, é Vida
Pascal.
O Santo Padre, João Paulo II ao
propor para a Igreja um Ano Eucarístico
quis, juntamente, sugerir-nos a vivência do
mistério pascal. A Eucaristia é a Páscoa.
Tê-la como centro de nossas atenções no
seguimento de Jesus é reabastecer nossa
caminhada na fé, nosso compromisso de
justiça e nosso empenho missionário. “A
Eucaristia é, de fato, um modo de ser, que
passa de Jesus para o cristão, e, através
de seu testemunho, tende a irradiar-se na
sociedade e na cultura” (Carta Apostólica
“Mane Nobiscum Domine” IV, 25) Por isso

a Igreja vive, celebra, anuncia todos os dias
em todo o mundo esta Novidade provocadora e convocadora de uma sociedade
absolutamente nova na Páscoa do Senhor.
(...)
A espiritualidade do seguimento de
Cristo alimenta-se aí, neste núcleo de toda
a nossa vida em Cristo, aprendendo a viver,
a contemplar e anunciar o que Eucaristia
significa como semente desta Sociedade
Nova que almejamos. (...)
A Páscoa indica-nos o ponto de partida: caminhar na humildade, na partilha, no
despojamento tal como o Mestre ensinou
aos apóstolos. O alimento Pascal indicanos o caminho como interiorização e retomada de nossos propósitos missionários
e de comunhão. (...)
Por isso, nossas celebrações eucarísticas devem ser foco e força que impulsionam os evangelizadores para a ação
transformadora. Não são e não podem ser,
enfeites de festas ou celebrações “suportadas” no início ou fim de alguma reunião
de trabalho. Se o trabalho for missionário e
tiver motivos espirituais e transformadores
a Eucaristia precisa ocupar o lugar central
de toda ação evangelizadora de uma Igreja
missionária e despojada. (...)
Celebramos anunciando, caminhamos
anunciando e anunciamos caminhando e
celebrando! Espiritualidade do seguimento,
Espiritualidade Pascal!
Dom Luiz Mancilha Vilela, ss.cc
Arcebispo Metropolitano de Vitória - ES
Fonte: Este texto completo no livro,
A Igreja nos passos de Jesus, Mitra Arquidiocesana
de Vitória. 2005.

EDITORA: Departamento Pastoral da Arquidiocese de Vitória
Rua Abílio dos Santos, 47 - Cx. Postal 107 - Tel.: (27) 3223-6711 / 3025-6296 - Cep. 29015-620 - Vitória - ES
E-mail: mitra.folhetocaminhada@aves.org.br - www.aves.org.br
Projeto gráfico e editoração: Comunicação Impressa - Telefones: (27) 3319-9062 - 3229-0299
Impressão: ABBA Gráfica e Editora - Telefax: (27) 3229-4927 - Vila Velha - ES

