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ARQUIDIOCESE

DE VITÓRIA

RECONCILIAR PARA
BEM CELEBRAR

Celebração penitencial presidida por Diácono ou Ministro Leigo

60º ANIVERSÁRIO DE ELEVAÇÃO DA SEDE EPISCOPAL DO ESPÍRITO SANTO
À DIGNIDADE DE ARQUIDICESE METROPOLITANA

I. Motivação
Comentarista: Irmãos e irmãs,
neste Tempo da Graça do Senhor, que nos permite celebrar
o 60º Aniversário de Elevação
da Sede Episcopal do Espírito
Santo à dignidade de Arquidiocese Metropolitana (por meio
da Bula Cum Territorium, do
Servo de Deus, o Papa Pio XII,
datada de 16 de fevereiro de
1958), queremos, como Igreja
Particular, como parcela do
Povo de Deus nestas Terras
do Espírito Santo, pedir perdão ao Senhor pelas nossas
faltas, pelos nossos equívocos,
por todos os nossos pecados
contra a Unidade, contra a Santidade, contra a Catolicidade
e contra a Universalidade do
Corpo Místico de Cristo, ao
qual fomos incorporados no
dia de nosso Batismo e no qual

somos chamados a viver a
Santidade.
A Celebração Penitencial nos
prepara para o arrependimento
e para a conversão. É o próprio
Cristo quem nos reúne, como
irmãos, para juntos fazermos
um exame de consciência e
nos abrirmos para a Misericórdia do Senhor; que nos
chama a sempre vivermos no
Seu Infinito Amor.
Nossa vida precisa ser vivida, a cada dia, na busca pela
Santidade. Em nosso proceder cotidiano devemos agir em
conformidade com o que nos
ensina o Evangelho, a fim de
que possamos exalar o suave
odor de Cristo; testemunhando para o mundo a alegria de
sermos, em Cristo, “filhos do
Altíssimo”.

A Igreja nos lembra que, já – e
mais ainda na hora de nossa
morte –, Cristo virá a cada um
de nós. É preciso, pois, que
Ele nos encontre preparados,
conforme nos ensina no Evangelho: “Bem-aventurados os
servos que o Senhor, quando
vier, encontrar vigiando” (Lc
12,37).

Dirigente: Aproximai-vos
cheios de confiança no Senhor; que não deseja a morte
do pecador, mas que ele se
converta e viva. Que Ele faça
brilhar a Sua Luz em vossos
corações e vos conceda a
graça de reconhecer vossos
pecados e a grandeza de Sua
Misericórdia.

Que esta Celebração Penitencial nos ajude a visitar nossos corações, a buscarmos
o arrependimento sincero e,
tornando-nos mais puros, a
nos preparar para o Feliz Encontro com o Senhor em nossas vidas e nas Celebrações
Litúrgicas e Sacramentais da
Igreja. Cantemos.

Todos: Bendito seja Deus que
nos reuniu no Amor de Cristo!
Dirigente: Oremos, irmãos e
irmãs, para que nos unamos
pela penitência, a Cristo, que
foi crucificado por nossos pecados, e mereçamos com a
humanidade inteira participar
de sua ressurreição.

Canto nº 1026:
“Senhor, quem entrará, no
Santuário pra te louvar”?
Do Livro Cantai, 4ª Edição.

Breve silêncio.
Dirigente: Condedei-nos, Pai
onipotente e misericordioso,
movidos e fortalecidos pelo
vosso Espírito, trazer sempre
em nosso corpo a morte de
Jesus, a fim de que também a
sua vida se manifeste em nós.
Por Cristo, nosso Senhor.

II. Saudação Inicial
Dirigente: Em nome do Pai, e
do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
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Todos: Amém.

Primeira opção:
a) Gn 18,16-33 (Lecionário
Semanal, p. 702);
b) Sl 102 (Lecionário Semanal,
p. 703);
c) Aclamação ao Evangelho:
Canto nº 311:
“Louvor e glória a ti, Senhor,
Cristo, Palavra de Deus”
Do Livro Cantai, 4ª Edição.

Todos se sentam e, após breve silêncio, entoa-se o Salmo
50(51) ou outro penitencial.
Salmo 50(51)
Após o Salmo, se apropriado,
fazer breve silêncio.

d) Mt 18,21-35 (Lecionário
Semanal, p. 203);

III. Liturgia da Palavra

Segunda opção:
a) Dt 30,15-20 (Lecionário
Semanal, p. 156);
b) Sl 1 (Lecionário Semanal,
p. 157);
c) Aclamação ao Evangelho:
Canto nº 311:
“Louvor e glória a ti, Senhor,
Cristo, Palavra de Deus”
Do Livro Cantai, 4ª Edição.
d) Mt 25,31-46 (Lecionário
Semanal, p. 164).

Comentarista: A Palavra de
Deus nos indica o caminho
correto e seguro a ser seguido
em nossa busca por santidade.
Por meio da Sagrada Escritura
Deus nos convoca ao arrependimento e à conversão.
Ouçamos.
As leituras sejam proclamadas
da Mesa da Palavra. Foram
selecionados textos do Lecionário Semanal, conforme
indicado abaixo. Há dois grupos de textos, que podem ser
escolhidos em conformidade
com as circunstâncias.

Partilha da Palavra de Deus
A Partilha da Palavra deve ser
breve, pondo em relevo o amor
de Deus por nós, como base
para o exame de consciência.
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IV. Exame de Consciência

Deus. O Pai Misericordioso nos
concedeu a Graça da filiação
divina através da Encarnação
do Verbo de Deus, o Filho do
Altíssimo, Jesus Cristo, e por
isso, irmãos e irmãs entre nós,
pela Unção e Força do Espírito
Santo nos tornou Comunidade
Eclesial, Comunidade Convocadora, Assembleia Cristã
Missionária.

(Elaborado por Dom Luiz
Mancilha Vilela)

Por um exame de consciência da Comunidade Eclesial
no Tempo Quaresmal comemorando os 60 anos de Arquidiocese.
01. Iniciemos este exame de
consciência professando a
nossa fé: Creio em Deus Pai...

Pois bem, examinemos nossa
consciência:

02. É a partir de nossa fé na
Santíssima Trindade, Deus Pai,
Filho, Espírito Santo, um só
Deus em três Pessoas realmente distintas, Comunidade
Trinitária, que devemos examinar a nossa consciência
pessoal e eclesial.

a) Deus o fez santo pelo batismo no Espírito Santo. A Santíssima Trindade fez morada
em sua pessoa. Deus se fez
próximo de você.
Pergunto-lhe: Qual tem sido
a sua resposta a tanto Amor
de Deus para com você? Seu
corpo continua sendo Templo
da Santíssima Trindade? Qual o
lugar que você reserva em sua
vida para Deus? Como você se
relaciona com Deus? Como
você se relaciona com seu próximo? Como você se relaciona
com o seu meio ambiente, o
cuidado com a natureza?

É da Comunidade Trinitária que
nós surgimos, nascemos. Fomos Batizados em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo Batismo Deus Trindade
fez morada em nós. Somos
templo do Espírito Santo. Pelo
Batismo fomos elevados à dignidade de criaturas de Deus, à
dignidade de filhos e filhas de
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b) Você nasceu cristão na Igreja, através da Igreja. A Igreja
tem como missão na terra
ser Sinal da Trindade, pois a
Igreja nasceu da Santíssima
Trindade. A Igreja é Corpo
Místico de Cristo. A Igreja
é Povo de Deus em marcha
para o céu! Você nasceu na
Igreja e da Igreja, você não
foi criado para ficar sozinho,
marginalizado, excluído. Você
é Igreja na e com a Igreja, e,
sente com e como Igreja!

É uma Comunidade de Fé,
Amor, Justiça? Existe respeito, inclusão acolhedora? A
Comunidade Eclesial é uma
Comunidade Adoradora?
O discípulo, a discípula é um
peregrino(a) nos passos de
Jesus. Ele(a) está sempre
em atitude de conversão. A
celebração dos 60 anos da
Arquidiocese pode ser uma
motivação para todos nós
fazermos um profundo exame de consciencia pessoal
e eclesial. A Igreja é santa e
pecadora! Façamos, pois, o
maior esforço para crescermos
em santidade!

Você é um membro sadio do
Corpo Eclesial ou um membro
obstáculo na Igreja? Membro
sadio é santo, membro empecilho é obstáculo, pecado.

Deus abençoe a todos os queridos irmãos e irmãs, leigos(as),
religiosos(as) diáconos e presbíteros.

A sua família é uma pequena
Igreja, lugar e casa da Trindade? Você e os seus promovem
a paz, a concórdia, a harmonia,
o respeito e inclusão acolhedora?

V. Ato Penitencial
Dirigente: O Cristo, Senhor
nosso, chamou os pecadores ao Reino de Seu Pai. Por
isso, cada um, no íntimo de
sua alma, faça um ato de contrição e um propósito concreto.

A Comunidade Eclesial à qual
você pertence é fiel e Lugar da
Santíssima Trindade?
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Após breve silêncio, todos dizem ao mesmo tempo:

Leitor: Despertai em nós o
espírito de penitência e confirmai o nosso propósito de
conversão.

Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs,
que pequei muitas vezes por
pensamentos e palavras, atos
e omissões,

Todos: Ouvi-nos, Senhor.
Leitor: Perdoai-nos os nossos
pecados e compadecei-vos de
nossas fraquezas.

E batendo no peito, dizem:
por minha culpa, minha tão
grande culpa.

Todos: Ouvi-nos, Senhor.
Leitor: Fazei-nos confiantes e
generosos.

Em seguida continuam:
E peço à Virgem Maria, aos
anjos e santos, e a vós, irmãos
e irmãs, que rogueis por mim
a Deus, nosso Senhor.

Todos: Ouvi-nos, Senhor.
Leitor: Tornai-nos fiéis discípulos do vosso Filho e membros
vivos de Sua Igreja.

Observe-se breve silêncio.
Imediatamente, e sem comentários ou convite do Dirigente,
segue a oração:

Todos: Ouvi-nos, Senhor.
Dirigente: Elevemos, agora,
nossa oração a Deus, nosso
Pai, para que perdoe nossos
pecados e nos livre do mal:

Leitor: Dai-nos, ó Deus, a graça de uma verdadeira conversão.

Todos: “Pai Nosso, que estais
nos céus...”

Todos: Ouvi-nos, Senhor.
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Canto nº 834:
“Ao Senhor dos senhores cantai”
Do Livro Cantai, 4ª Edição.

Salve Rainha, Mãe de
Misericórdia,
Vida, doçura e esperança
nossa, salve!
A Vós bradamos, os
degredados filhos de Eva.
A Vós suspiramos, gemendo
e chorando
neste vale de lágrimas.

VI. Ritos Finais
Dirigente: Que o Deus da paz
encha os vossos corações de
todo o bem, para que, fortalecidos com a sua esperança e
consolação, e vivendo segundo a sua vontade, alcanceis a
salvação eterna. Isto e todo
o bem vos conceda o Deus
todo-poderoso, Pai, e Filho, e
Espírito Santo.

Eia, pois, advogada nossa,
Esses Vossos olhos
misericordiosos
A nós volvei,
E, depois desse desterro,
Mostrai-nos Jesus, bendito
fruto do Vosso Ventre.
Ó Clemente, Ó Piedosa, Ó
Doce Virgem Maria.

Todos: Amém.
Os fiéis são convidados a voltarem-se para a imagem de
Nossa Senhora e a cantarem
juntos:

Dirigente: Rogai por nós Santa
Mãe de Deus,
Todos: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Amém.
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VII. Orientações
Ambientação
Celebração Penitencial a ser realizada pelas comunidades no período jubilar da Arquidiocese de Vitória: de
22/02/2018 a 08/09/2018. São apresentados dois roteiros: um para as Celebrações presididas por Presbíteros
e outro para as Celebrações presididas por Diáconos
ou Ministros Leigos.
O ambiente seja preparado de forma a mostrar sobriedade
e clima de penitência. Podem-se usar flores. Contudo,
evitem-se os excessos na ornamentação. Embora a Celebração da Penitência também esteja ligada à Celebração
da Ressurreição do Senhor, um clima de recolhimento e
de resignação auxiliará os fiéis no caminho para o arrependimento e para a conversão do coração.
Cuide-se para que haja silêncio. Podem ser cantados, se
oportuno, alguns refrãos contemplativos.
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