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Província Cristo Rei

CELEBRAÇÃO DA ESPERANÇA - 01
ANTÍFONA DE ENTRADA:
“Assim como Jesus morreu e Ressuscitou, também aos que morrem em Jesus,
Deus os levará com Ele à sua glória”.
“Se em Adão todos morreram, em Cristo todos voltarão à vida”.
(1 Tess 4, 14; 1 Cor 15, 22)
ACOLHIDA:
Estimadas irmãs, irmãos, familiares de nossa querida Ir. ..., Irmãs da Província Imaculada
Conceição, irmãs de outras Congregações, amigos e a todos os presentes nesta Celebração Eucarística da
esperança.
Depois de uma vida doada e vivida na intensidade, acreditamos que Ir. ... pode nos consolar com
este pensamento de Madre Assunta: “Nossa vida está nas mãos daquele que tudo faz para nosso maior
bem”. “Toda minha confiança depositei-a no dulcíssimo Coração”. “... sorri-me uma grande
esperança: a cooperação leal, pronta e generosa de todas as tuas obras”.
Agradeçamos ao Senhor pela vida doada de Ir. ... nestes longos anos, vividos e dedicados à
Pastoral da ... pelo testemunho de fidelidade e intimidade com Deus para melhor servir aos irmãos, pela
acolhida, espírito de sacrifico e oração, expressados nesta família scalabriniana.
Iniciemos com gratidão este encontro de irmãos, acolhendo o presidente da celebração, cantando
com esperança: Há um desejo de céu dentro em mim.
Breve histórico da Irmã ... pela Superiora Provincial.
RITOS INICIAIS:

ATO PENITENCIAL: A cargo do presidente da celebração.
ORAÇÃO:
Deus, Pai de misericórdia, escutai benignamente as nossas orações, para que, ao confessarmos a fé
na Ressurreição do vosso Filho, se confirme em nós a esperança da ressurreição dos vossos servos. Por
Nosso Senhor Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. Amém!
GLÓRIA:
A Vida Religiosa é um Dom gratuito, um gesto especial de amor e confiança de Deus para a
pessoa humana. Glorifiquemos ao Senhor pelos anos de Vida Consagrada a Deus para melhor servir aos
migrantes e pelas maravilhas que Deus operou na vida de Ir. ...... Louvemos também pelo testemunho
incansável de todos aqueles que trabalham na construção do Reino de Deus. Cantemos agradecidos:
Aleluia, glória ao Senhor!

LITURGIA DA PALAVRA:
Primeira Leitura:
II Cor 5, 1. 6-10 Ouçamos.
Salmo Responsorial: Cantemos entre as estrofes do Salmo 129, o refrão:
“Confia minh’alma no Senhor, n’Ele está minha esperança”!

Do fundo do abismo, clamo a vós, Senhor;
Senhor, ouvi minha oração.
Que vossos ouvidos estejam bem atentos
A voz de minha súplica.
Se tiverdes em conta nossos pecados, Senhor,
Senhor, quem poderá subsistir diante de vós?
Mas em vós se encontra o perdão dos pecados,
Para que, reverentes, vos sirvamos.
Ponho a minha esperança no Senhor.
Minha alma tem confiança em sua Palavra.
Minha alma espera pelo Senhor,
Mais ansiosa do que o vigia pela manhã.
Espera Israel pelo Senhor,
Por que junto ao Senhor se acha a misericórdia;
Encontra-se n’Ele a copiosa redenção.
Evangelho: João 14, 1 – 6;
Mateus 11, 25;
Mateus 25, 31 46. Aclamemos a mensagem do santo
Evangelho cantando: Teu povo aqui reunido procura vida nova
HOMILIA: Pelo presidente da celebração
PRECES DA COMUNIDADE:
Irmãos, cheios de confiança, apresentemos a Deus, Pai de misericórdia, as nossas preces, rezando:
Senhor da vida, escutai-nos.
01. Por todos que já partiram para a casa do Pai, de modo especial os falecidos de nossa comunidade,
de nossas famílias, para que participem da alegria eterna junto de Deus, rezemos.
02. Agradecendo a Deus pela vida e caminhada de Ir. ... na Congregação das Irmãs Missionárias de
São Carlos – Scalabrinianas e na Igreja para que receba o prêmio da vida eterna, no convívio com
os santos, rezemos.
03. Para que vivamos esta vida guiados pela luz do Evangelho, dedicando-nos a fazer o bem,
rezemos.
04. Para que a esperança na vida eterna seja a força que nos anima a doar nossa vida a Deus e aos
irmãos, rezemos.
05. Para que, por intercessão de Maria Santíssima e de São José, tenhamos a graça de uma boa e santa
morte. Rezemos.

OFERTÓRIO:
Junto às ofertas do pão e do vinho coloquemos nossa vida e, hoje de maneira especial
entreguemos confiantes ao Senhor a vida de nossa Ir. ... seu espírito de amor-doação em nossa missão
específica na Congregação e na Igreja. Cantemos: Tudo é teu, Senhor!
SANTO: Deus é Santo, Deus é amor.

COMUNHÃO:
O Bem aventurado Scalabrini dizia: “Comungai com toda a freqüência e encontrareis tudo quanto
necessitais. Se precisais de apoio, Jesus é a força, se tendes medo da morte, Ele é a vida. Se desejais o
céu, Ele é o caminho. Se fugis das trevas, Ele é a luz. Se procurais alimento Ele é o pão vivo. Portanto,
vivei de tal forma que possais receber diariamente a Eucaristia”. Aproxime-mo-nos com fé para receber
Jesus, cantemos: Pelos prados e campinhas verdejantes eu vou.
ORAÇÕES E CANÇÕES FINAIS: .......................

