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CELEBRAÇÃO FAMILIAR

RECEBEI
O ESPÍRITO SANTO
Guião elaborado com as paróquias do Fundão, de Pinhel e da Unidade Pastoral da Gardunha

INDICAÇÕES PRÁTICAS
A família reúne-se no local da casa que for mais adequado. Sendo possível, prepara-se um espaço de oração
com uma bíblia, uma vela e uma imagem de Nª Senhora.

INÍCIO DA CELEBRAÇÃO
Propomos que se comece a celebração com um cântico apropriado.
Leitor 1: Como é bom reunirmo-nos a cada domingo para celebrar a nossa fé.
Leitor 2: E hoje celebramos o Pentecostes, a festa do Espírito Santo que Deus
derrama continuamente sobre nós.
Leitor 3: É também o último dia do mês de maio, o mês de Maria em que somos
convidados a rezar de forma especial a oração do terço.
Guia - Iniciamos esta celebração, unidos a tantas outras famílias, reunidos em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Todos - Amen

ATO PENITENCIAL
Guia: Pensemos nas últimas semanas, e façamos um breve exame de consciência, abrindo o
nosso coração à ação do Espírito Santo.
Leitor:
- Como vivi este Tempo Pascal? Testemunhei a minha fé em Jesus Cristo vivo no meio de nós?Procuro estar atento às necessidades dos que me estão próximos?
- Quero anunciar com a minha vida o que Jesus diz e faz?
Guia: Vamos pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas, cantando:
Senhor, tem piedade de nós. Senhor tem piedade de nós
Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós
Senhor, tem piedade de nós. Senhor tem piedade de nós
Guia: Deus todo-poderoso tem compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e guia-nos
à vida eterna. Amen.

ESCUTA DA PALAVRA
Guia: No Domingo passado, Jesus prometeu que não nos deixaria sós.
Hoje, Domingo de Pentecostes, vemos que Jesus cumpre o que promete, enviando o seu
Espírito Santo.
Leitor: Leitura dos Atos dos Apóstolos [ Act 2, 1-11 ]
Quando chegou o dia de Pentecostes, os Apóstolos estavam todos reunidos no
mesmo lugar. Subitamente, fez-se ouvir, vindo do Céu, um rumor semelhante a uma
forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam.
Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo, que se iam dividindo, e poisou
uma sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme
o Espírito lhes concedia que se exprimissem.
Canta-se o Aleluia ou outro canto alegre de Ressurreição

Guia:
Escutemos o que nos conta João sobre a origem da Igreja e o que diz e faz Jesus perante
o grupo de discípulos que, cheio de medo, estava fechado em casa.

Leitor: Leitura do Evangelho de João [ Jo 20, 19-23]
Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa
onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus,
apresentou-Se no meio deles e disse-lhes: «A paz esteja convosco».
Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria
ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo:
«A paz esteja convosco. Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós».
Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes:
«Recebei o Espírito Santo: àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão
perdoados; e àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos».
Propomos que se faça um momento de silêncio.

Meditação
A meditação sobre o Evangelho é de reflexão pessoal e, as familias que quiserem, podem fazer uma partilha entre si.

Leitor:
Os discípulos estavam com medo, veio Jesus, colocou-se no meio deles...
Depois da morte de Jesus, os discípulos sentem que tudo está perdido. Estão de portas
fechadas, inseguros, sem fé e sem esperança... mas quando fazem experiência do
encontro com Jesus Ressuscitado, descobrem-n'O como centro da sua vida, como ponto
de referência para a sua ação no mundo.
Leitor: Jesus disse-lhes "A paz esteja convosco"
Jesus faz uma saudação e uma promessa.
A paz de Cristo dá-nos a confiança para superar o medo e a insegurança.
Leitor:
Jesus soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo..."
O gesto de soprar sobre os discípulos reproduz o gesto de Deus ao dar a vida ao
homem feito do barro. Se com o sopro de Deus ficamos vivos, com o sopro do Espírito
recebemos a vida plena e somos chamados a testemunhar o amor de Jesus.
E fazemo-lo como tantos outros, em Igreja, em comunidade que vive animada por este
Espírito Santo.

GESTO / COMPROMISSO
Guia: De mãos dadas, saboreemos a presença do Espírito Santo,
escutando a canção "Espírito, vem"
[clicar na imagem para escutar]

PRECES E GRAÇAS
Guia: Jesus escuta as nossas preces e graças de hoje. Partilhamos contigo as nossas
preocupações e alegrias, dizendo: Dá-nos, Senhor, o teu Espírito Santo.
Leitor: Pedimos-te, Senhor, pelos que têm responsabilidades de governo e
autoridade. Que a sua ação seja conduzida pelo Espírito Santo, em favor do bem
de todos.
Dá-nos, Senhor, o teu Espírito Santo.
Leitor: Pedimos-te, Senhor, pelo Papa, pelos bispos, presbíteros e diáconos, pelos
missionários e missionárias, por todos os consagrados, para que, como os Apóstolos no dia
de Pentecostes, sejam testemunhas da paz e do perdão de Deus.
Leitor: Damos-te graças, Senhor, por nos teres inspirado a rezar em família neste tempo
diferente, tão estranho, pelo qual estamos a passar.
Leitor: Damos-te graças, Senhor, por te fazeres presente em todos os momentos da nossa
vida, sobretudo nos momentos mais difíceis. Obrigado por nunca nos abandonares.
Preces Espontâneas

Guia: Rezemos com confiança a oração que aprendemos de Jesus. Pai nosso...

ORAÇÃO E COMUNHÃO ESPIRITUAL
Guia:
Vamos ajoelhar-nos. Pensemos no quanto gostaríamos de receber a Sagrada Comunhão.
No quanto desejamos receber Jesus e segui-Lo com toda a nossa vida.
Guia: Graças e louvores se dêem a todo o momento.
Todos: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.

|3 vezes |

Comunhão Espiritual
Todos:
Meu Jesus, creio que estas presente no Santíssimo Sacramento.
Amo-te acima de tudo e a minha alma suspira por ti.
Já que ainda não te posso receber no Santíssimo Sacramento,
vem, pelo menos espiritualmente, ao meu coração.
Abraço-te como se já estivesses comigo: uno-me inteiramente a ti.
Não permitas que eu volte a separar-me de ti! Amen.

FINAL
Guia: Este momento de oração familiar, Senhor, foi muito bom.
Fez-nos muito bem celebrar o Tempo Pascal em família!
Com coragem e esperança, voltaremos a celebrar com a nossa comunidade.
Que nos abençoes e nos protejas todos os dias das nossas vidas!
Todos: Amen
Todos fazem o Sinal da Cruz e termina-se com um cântico apropriado.

