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Província Cristo Rei
CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA DA ESPERANÇA - 02
ANTÍFONA DE ENTRADA:
“Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em Mim,
ainda que tenha morrido, viverá. Quem vive e crê em Mim viverá para sempre”.

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.
Nosso fundador nos dizia: “Jesus deve ser o princípio e o fim de nossas ações, a alma
de nossa alma, a vida de nossa vida”. “Coloca acima de tudo Deus e o bem das almas: o resto
é bem pouca coisa”.
Reunidos na fé em Cristo, esperança e certeza da nossa ressurreição para a vida eterna
e feliz junto a Deus. O Mistério Pascal de Cristo, vitória definitiva da vida sobre a morte, ilumina
o mistério da dor humana. A Ressurreição de Cristo acende a chama que não se apaga, razão
da nossa esperança, fortaleza na dor, e sentido da oração que fazemos pelos que partem para
junto de Deus.
Com fé e esperança, cantemos ao Deus da vida, o rochedo que salva. Cantemos: Pelos
prados e campinas verdejantes eu vou.

SAUDAÇÃO INICIAL:
Histórico de Ir. ... pela Superiora Provincial.

ATO PENITENCIAL: A cargo do presidente da celebração.
GLÓRIA:
Louvemos ao Senhor pela vida de Ir. ..., pela presença, pela vida de abnegação no
longo período de sofrimento, configurando-se a Jesus Cristo, sendo assim testemunho de fé
para todos os que a conheceram e conviveram neste tempo. Obrigada Ir. .... por todo o bem
realizado na Congregação e na Igreja. Agradecidos cantemos: Glória a Deus Trindade

LITURGIA DA PALAVRA:
PRIMEIRA LEITURA: sabedoria 4, 7-15
Deus nos envolve em seu amor e nos salva. Feliz de quem aceita o amor de Deus.
Ouçamos...
SALMO: Rezemos entre as estrofes: “Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio”!
Ó Senhor, sois minha herança e minha taça,
Meu destino está seguro em vossas mãos!
Tenho sempre o Senhor ante meus olhos,
Pois se o tenho a meu lado não vacilo.
Eis por que meu coração está em festa,

Minha alma rejubila de alegria,
E até meu corpo no repouso está tranqüilo;
Pois não haveis de me deixar entregue à morte,
Nem vosso amigo conhecer a corrupção.
Vós me ensinais vosso caminho para a vida;
Junto a vós, felicidade sem limites,
Delícia eterna e alegria ao vosso lado.
SEGUNDA LEITURA: Romanos 14, 7 – 12
Pelo batismo, somos incorporados a Cristo e com Ele ressuscitados. Quem vive para
Cristo, vive para sempre. Ouçamos com atenção.
EVANGELHO: João 11, 21-27
A ressurreição para a vida eterna é fruto de uma vida que se vive no amor a Deus e ao
irmão. Jesus é a Ressurreição e a Vida. Aclamemos a mensagem cantando: A vossa Palavra,
Senhor, é sinal de interesse por nós!
HOMILIA: Presidente da celebração
PROFISSÃO DE FÉ: Creio em Deus Pai

PRECES DA COMUNIDADE: Após cada prece rezemos: Escutai, Senhor, nossa prece.
01. Para que a Igreja anuncie o caminho da Salvação a todos e testemunhe a esperança na
ressurreição. Rezemos.
02. Para que vivendo nossa fé participando da vida da comunidade e sendo fiéis à nossa
vocação, mereçamos um dia participar da glória dos santos. Rezemos.
03. Para que vivamos com fé e amor cada momento da vida e sejamos atentos às
necessidades de nossos irmãos, de modo especial aos migrantes. Rezemos.
04. Agradecendo a Deus pela vida e caminhada de Ir. ... na Congregação das Irmãs
Missionárias de São Carlos – Scalabrinianas e na Igreja e, suplicando pelo seu
descanso eterno. Rezemos.
05. Por nós aqui reunidos: bispo, sacerdotes, irmãs, formandas, familiares, parentes e
amigos, por todos aqueles que ajudaram e assistiram a Ir. ... na sua enfermidade para
que a esperança na Ressurreição transforme este acontecimento em mais vida para
todos. Rezemos.
06. Para que, por intercessão de Maria Santíssima e de São José, tenhamos a graça de
uma boa e santa morte. Rezemos.

OFERTÓRIO:
Unamos nossa oferta à oferta de Jesus que nos mereceu a Salvação. Servir, acolher,
dar vida, na certeza de que tudo isso nos abrirá a porta do Reino definitivo. Ofertamos também
toda a vida doada de Ir. ... na Congregação e na Igreja. Cantemos: É prova de amor junto à
mesa partilhar.

COMUNHÃO:
Em nosso peregrinar, nesta terra, temos os sacramentos, especialmente a Eucaristia,
para nos ajudar no caminho. A Eucaristia é o Pão da vida. Deste Pão, remédio de imortalidade,
nós nos nutrimos, buscando a força para permanecermos fiéis. A Eucaristia foi o ápice na vida
de Scalabrini. Preparados e reconciliados participemos da Mesa sagrada, cantando: Eu sou a
videira, meu Pai é o agricultor.
ORAÇÕES E CANÇÕES ESPECIAIS:.........................

