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Província Cristo Rei

CELEBRAÇÃO DA ESPERANÇA – 03
ANTÍFONA DE ENTRADA:

“Se o grão de trigo que cai na terra não morre, permanece só,
mas se morrer, produzirá muito fruto” (João 12,24).

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
estamos reunidos na fé em Cristo, esperança e certeza da nossa ressurreição para a vida eterna e feliz
junto de Deus.
A brevidade desta vida mostra que o tempo passa só a Palavra de Deus não passa. O mistério
pascal de Cristo, vitória definitiva da vida sobre a morte, ilumina o mistério da dor humana. A
Ressurreição de Cristo acendeu a chama que não se apaga, razão da nossa esperança, da fortaleza na
dor, e sentido da oração que fazemos pelos que partiram para junto de Deus.
Com fé e esperança, cantemos ao Deus da vida: Abre Senhor os meus lábios.
Breve histórico da Irmã ...

(Superiora Provincial).

RITOS INICIAIS: A cargo do presidente da celebração
ATO PENITENCIAL:
Os que crêem em Cristo e vivem conforme esta fé serão com Ele ressuscitados. Reconheçamos
os nossos pecados para crescer na comunhão com Deus e com os irmãos, e para ter paz no coração.
L. Senhor, nossa luz e esperança, tende piedade de nós. Todos: Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, nossa vida e ressurreição, tende piedade de nós. Todos: Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, nossa paz e salvação, tende piedade de nós. Todos: Senhor, tende piedade de nós.
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 desta nossa co-irmã e
cantemos agradecidos: Aleluia, glória ao Senhor!
LITURGIA DA PALAVRA:
Primeira Leitura: Sabedoria 4,7-15 – Ouçamos a Palavra que será proclamada por: ................
Salmo Responsorial: Nº 26 – Refrão: “O Senhor é minha luz e minha salvação”!
O Senhor é minha luz e minha salvação; de quem eu terei medo?

O Senhor é a proteção da minha vida; perante quem eu temerei?
Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo:
Habitar no santuário do Senhor por toda minha vida;
Saborear a bondade do Senhor e contemplá-Lo no seu templo.
Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão!
É vossa face que eu procuro. Não afasteis com ira vosso servo,
Sois vós o meu auxílio! Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver
Na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem!
Segunda Leitura: Romanos 14, 7- 12
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: Aleluia, Aleluia!
HOMILIA: Pelo presidente da celebração.
CREIO em Deus Pai todo-poderoso.
PRECES DA COMUNIDADE:
Irmãos e irmãs, ao Deus de misericórdia apresentemos com confiança as nossas preces,
cantando: Escutai, Senhor, nossa prece confiante.
01. Por toda a Igreja, pela paz no mundo e pela nossa salvação, pedimos:
02. Para que em nossa dor sejamos confortados pela certeza de participar na redenção realizada por
Jesus, pedimos:
03. Para que a vida, dom de Deus, seja defendida, e todas as pessoas possam viver na dignidade de
filhos de Deus, pedimos:
04. Pelos que morreram marcados com o sinal da fé, para que sejam acolhidos com bondade no
Reino eterno, pedimos:
05. Para que, por intercessão de Maria Santíssima e de São José, tenhamos a graça de uma boa
morte, pedimos:
06. Pela nossa Irmã .................... para que receba de Deus a recompensa pelo bem realizado na
Congregação e na Igreja, pedimos.
OFERTÓRIO:
Unamos nossa oferta à oferta de Jesus que nos mereceu a salvação. Servir, acolher, dar a vida,
na certeza de que tudo isto nos abrirá a porta do Reino definitivo. Cantemos: Tudo é teu, Senhor!
SANTO: Deus é Santo, Deus é amor.
COMUNHÃO:
Em nosso peregrinar nesta terra, temos os sacramentos, especialmente a Eucaristia, para nos
ajudar no caminho. Preparados e reconciliados participemos da Mesa sagrada cantando: O Senhor é
meu Bom Pastor.
ALMA DE CRISTO:
Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me.
Água do lado de Cristo, confortai-me.
Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe
de vós. Da maldade do inimigo, defendei-me. Na hora de minha morte, chamai-me e mandai-me ir
para vós, para que com vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém!
CANTOS E ORAÇÕES FINAIS:

