O Dia do Senhor
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ANO NACIONAL DO LAICATO

JESUS É O LIBERTADOR DE TODOS OS MALES
1- Tu és, Senhor, o caminho que os nossos passos
conduz. Queremos que a tua Palavra nas trevas
pra nós seja luz.
2- Tu és, Senhor, a verdade em que professamos a
crença, queremos que a tua Palavra do teu grande
amor nos convença.
3- Tu és, Senhor, plena vida a qual nós devemos
viver. Queremos que a tua Palavra em nós possa
permanecer.
Presidente - Estamos reunidos na casa do Pai e
d’Ele recebemos a missão de acolher, amar e servir
a todos, em especial, aqueles que sofrem todo
tipo de injustiça. Como família de Deus, façamos
o sinal de nossa fé. Em nome do Pai...

Deus nos reúne
Preparar o espaço celebrativo de modo acolhedor e festivo.
Ornamentar um local na porta da Igreja com flores e velas, onde
ficarão em destaque o Lecionário (ou a Bíblia) e o cartaz do mês
da Bíblia, ou um cartaz bem legível com o Tema: Para que n’Ele
nossos povos tenham vida (Sb 1,1-6-21) e o Lema: A Sabedoria
é um Espírito amigo do ser humano (Sb 1,6). Atenção! É esse
mesmo Lecionário (ou Bíblia) que deverá ser utilizado para
a proclamação das leituras. Preparar com antecedência a
recordação da vida. Cantar suavemente o refrão orante.
(Zé Martins)

Venha a nós o teu Reino, Deus forte, Deus
bendito. Venha a nós o teu Reino, Deus forte,
Deus bendito. (bis)

1. Acolhida

Animador(a) - Queridos irmãos e irmãs, sejam
todos bem-vindos a este encontro fraterno em
que nos reunimos para fazermos memória da
Páscoa de Cristo nosso Senhor. Louvar e agradecer
a Deus por todas as graças que ele tem nos
concedido em Seu amor misericordioso (recordação
da vida). Em comunhão com todos os que celebram
sua fé e sua vida, cantemos.
Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Casimiro Vidal Nogueira)

Abre, Senhor, nossos lábios pra que nossa boca
te cante, eternamente os teus louvores em tons
e acordes vibrantes.
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Presidente - O Deus da esperança que nos
cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela
ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito
seja Deus...

3. Deus nos perdoa

Presidente - Em Jesus Cristo o Justo que intercede
por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o
nosso coração ao arrependimento e peçamos
perdão de nossas faltas e omissões (silêncio).
Confiantes supliquemos.
(D. Pedro Brito Guimarães)

1 - Senhor, tende piedade de nós! (bis) Pelo
irmão que não amei, pelo mal que lhe causei,
piedade! (bis)
2 - Ó Cristo, tende piedade de nós! (bis) Pelo
bem que eu não fiz, pela paz que eu não quis,
piedade! (bis)
3 - Senhor, tende piedade de nós! (bis) Pelo
amor que sufoquei, pela vida que matei,
piedade! (bis)
Presidente - Deus de infinita bondade, tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e
nos conduza à vida eterna. Amém.

4. Hino do Glória

Presidente - Glorifiquemos a Deus nosso Pai pelas
maravilhas realizadas por Vosso Filho no meio de
nós cantando.

(Maria da Conceição - Wendel da Silva Oliveira)

Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos
homens por Ele amados. (bis) Senhor Deus,
Rei dos Céus, Deus Pai todo poderoso: nós vos
louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos
glorificamos, nós vos damos graças por vossa
imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito,
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade
de nós. Vós que tirais o pecado do mundo acolhei
a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai,
tende piedade de nós. Só Vós sois o Santo, só Vós,
o Senhor, só Vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o
Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de
Deus Pai. Amém. (5x)

5. Oração

Presidente - Ó Pai, Vós escolhestes os pobres e
pequenos para fazê-los herdeiros do vosso Reino.
Abri os nossos ouvidos à vossa Palavra e soltai a
nossa língua para proclamar as vossas maravilhas
e anunciar a vossa Salvação. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém.

Deus nos fala
(ODC)

Perto de nós está tua Palavra. Que esteja na boca,
no coração, na vida do teu povo.

6. Leitura do livro do Profeta Isaías
(35, 4-7a)
7. Salmo Responsorial (145)
(CD Cantando os Salmos - Ano B)

Bendize, ó minha alma ao Senhor. Bendirei ao
Senhor toda a vida! (bis)
- O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que
são oprimidos; ele dá alimento aos famintos, é o
Senhor quem liberta os cativos.
- O Senhor abre os olhos aos cegos o Senhor faz
erguer-se o caído; o Senhor ama aquele que é
justo é o Senhor quem protege o estrangeiro.
- Ele ampara a viúva e o órfão mas confunde
os caminhos dos maus. O Senhor reinará para
sempre! Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre
e por todos os séculos!

8. Leitura da Carta de São Tiago (2,1-5)
9. Canto de Aclamação (CD Liturgia V)

Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Jesus Cristo pregava o Evangelho, a boa notícia
do Reino/ e curava seu povo doente de todos os
males, sua gente!

10. Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo São Marcos (7,31-37)
11. Partilha da Palavra
02

Nossa resposta

12. Profissão de Fé

Presidente - Professemos nossa fé no Deus da
Vida que nos liberta de todos os males. Creio em
Deus Pai...

13. Preces da Comunidade

Presidente - Como filhos e filhas peçamos ao
Senhor, nosso Deus, por nossas necessidades: A
cada prece, cantemos: Senhor da vida, ouvi vosso
povo! (CD Aparecida 300 anos)
- Senhor, acompanhai a vossa Santa Igreja, o Papa,
os Bispos e todo o Clero, para que continuem
anunciando com alegria e fidelidade a Vossa
Palavra de vida e salvação, sendo no mundo sinal
do vosso amor compassivo e misericordioso. Nós
vos pedimos.
- Senhor, iluminai a todos nós, eleitores, para
que possamos votar na próxima eleição com
mais responsabilidade, escolhendo candidatos
que defendem a vida, a dignidade e o amor ao
próximo. Nós vos pedimos.
- Senhor, abri os nossos ouvidos para escutar os
vossos ensinamentos, e soltai a nossa língua para
anunciar e dar testemunho do vosso Reino de
justiça e fraternidade. Nós vos pedimos.
- Senhor, encorajai todas as pessoas discriminadas,
excluídas, rejeitadas, portadoras de alguma
deficiência, para que encontrem em vossa Palavra
a força necessária para lutar por seus direitos. Nós
vos pedimos.
- Senhor, atendei nossos pedidos: pela saúde dos
enfermos, pelos aniversariantes, pelos falecidos,
pelas famílias enlutadas, pelos dizimistas e por
todos os motivos que viemos rezar neste dia, os
quais estão no silêncio dos nossos corações. Nós
vos pedimos.
Presidente - Prossigamos suplicando ao Senhor
que nos ensine a ler e amar a Sagrada Escritura.
Todos: Meu Senhor e meu Pai! Envia teu Santo
Espírito para que eu compreenda e acolha tua
Santa Palavra! Que eu te conheça e te faça
conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te
faça servir, te louve e faça louvar por todas as
criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da Palavra,
os pecadores se convertam, os justos perseverem
na graça e todos alcancem a vida eterna. Amém!

14. Apresentação dos Dons (Ainda em pé)

Animador(a) - Jesus vem ao nosso encontro,
abre nossos ouvidos e solta nossa língua para
que sejamos capazes de acolher a Sua Palavra e
sermos na família, na Comunidade e na Sociedade
anunciadores e testemunhas do Seu Reino de
amor e paz. Apresentamos ao altar do Senhor toda
a nossa dedicação em ouvir, acolher e anunciar o
projeto do Reino em nosso meio.

Presidente - Conforme proclamado no Santo
Evangelho hoje, somos convidados a traçar em
nossa boca e em nossos ouvidos, o “Efatá!”,
recordando o sinal da cruz que recebemos em
nosso Batismo. (Um breve instante de silêncio para a
realização desse gesto)

(Hinário Litúrgico - 2º fascículo)

Todas as coisas bem fez o Senhor Jesus, ouvir os
surdos fez, dos cegos foi a luz; os mudos fez falar
Cristo Jesus.

15. Canto das Oferendas

(onde houver Celebração da Palavra) (Zé Vicente)

1 - Nesta mesa da irmandade a nossa comunidade
se oferece a Ti, Senhor, nosso sonho e nossa luta
nossa fé, nossa conduta, te entregamos com amor.
Novo jeito de sermos Igreja nós buscamos,
Senhor, na tua mesa. (bis)
2 - Nesta Bíblia bem aberta encontramos a luz
certa, para aqui te oferecer. Ela reúne o teu povo
na busca do mundo novo onde os pobres vão viver.
3 - Nosso coração inteiro, Deus humano e
companheiro, deixamos no teu altar. Nosso canto
e a memória do martírio e da vitória nós trazemos
pra te dar.
(onde houver Celebração Eucarística) (Casimiro Vidal Nogueira)

Com o pão e com o vinho nossa oferta
apresentamos, nossa vida e missão, em tua
Palavra renovamos.
1- Ofertamos os nossos ouvidos e abrimos o nosso
coração pra acolhermos a tua Palavra e sentirmos
a transformação.
2- Ofertamos as nossas famílias, onde tua Palavra
é luz, juventude, infância, velhice, todo aquele
que abraça a cruz.
3- Ofertamos as lutas do povo, seus anseios, amor,
doação, que a tua Palavra, Senhor, firme sempre
a nossa união.

16. Louvação

Presidente - Louvemos ao Senhor nosso Deus por
todas as pessoas, famílias, grupos, comunidades,
organizações que ouvem a Sua Palavra e dão
testemunho do Seu Reino no meio de nós.
(Reginaldo Veloso)

Bendito seja Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo.
Por Cristo nos brindou todas as bênçãos do
Espírito. (bis)
1 - Pois, juntamente com Cristo, antes de o mundo
criar, Deus já nos tinha escolhido a fim de nos
consagrar. De amor oferta sem mancha; para
adoção destinou, seus filhos somos por Cristo, de
sua graça o louvor.
2 - Pois, sobre nós esta graça, conforme havia
traçado, Deus, nosso Pai, derramou pelo seu Filho
amado. Que com seu sangue consegue para nós
a libertação. A remissão dos pecados, graça sem
comparação!

3 - Sim, derramou sobre nós graça abundante
e saber, nos revelando o mistério, plano do
seu bem-querer. De conduzir a história à plena
realização; Cristo encabeça o universo, terras e
céus se unirão!

Deus nos faz irmãos

17. Pai Nosso

Presidente - Obedientes à Palavra do Senhor e
formada por seu divino ensinamento, ousamos
cantar.
(Pe. Zezinho)

Pai nosso que estais no céu, santificado seja o
vosso nome, venha a nós o vosso Reino; seja feita
a vossa vontade, assim na terra como no céu! O
pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos
as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a
quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em
tentação, mas livrai-nos do mal!

18. Abraço da Paz

Animador(a) - Como filhos e filhas do Deus da
Paz, saudemo-nos com um gesto de comunhão
fraterna.
(Zuleide - Lindomar Lopes)

1 - A paz que tenho eu te dou, a paz que tenho
vem do Amor de Deus. A paz que tenho eu te dou,
a paz que vem do meu Senhor.
Shalom, te amo, meu irmão. Jesus é nossa união,
a verdadeira paz. (bis)
2 - Buscando a graça e a oração, amando a todos
os irmãos, colheremos o perdão, realizando a
salvação.

19. Canto de Comunhão (se houver)
(Hinário Litúrgico - 2º fascículo)

Todas as coisas bem fez o Senhor Jesus, ouvir os
surdos fez, dos cegos foi a luz; os mudos fez falar
Cristo Jesus.
1- Meu coração penetras e lês meus pensamentos.
Se luto ou descanso, tu vês meus movimentos.
De todas minhas palavras tu tens conhecimento.
2- Quisesse eu me esconder do teu imenso olhar,
subir até o céu, na terra me entranhar, atrás do
horizonte, lá, iria te encontrar!
3- Por trás e pela frente, teu ser me envolve e
cerca. O teu saber me encanta, me excede e me
supera. Tua mão me acompanha, me guia e me
acoberta!
4- Se a luz do sol se fosse, que escuridão seria...
Se as trevas me envolvessem, o que adiantaria?
Pra ti, Senhor, a noite é clara como o dia!
5- As fibras do meu corpo teceste e entrançaste.
No seio de minha mãe bem cedo me formaste.
Melhor do que ninguém me conheceste e amaste!
6- Teus planos insondáveis! Sem fim, tuas
maravilhas! Contá-los eu quisera, mas quem
o poderia? Como da praia a areia, só tu as
saboreias!
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7- Que os maus da terra sumam, pereçam os
violentos, que tramam contra ti, com vergonhosos
intento, abusam do teu nome para seus planos
sangrentos.
8- Mas vê meu coração e minha angustia sente!
Olha, Senhor, meus passos, se vou erradamente!
Me bota no caminho da vida pra sempre!

20. Oração

Presidente - Ó Deus, nesta celebração vosso povo
se alimentou na mesa da vossa Palavra (e da
Comunhão). Que este alimento nos faça ter forças
para vivermos unidos a Jesus Cristo na terra e
também no céu. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

Deus nos envia
21. Notícias e Avisos

22. Refletindo o mês da Bíblia
(ler para a assembleia)

A Bíblia é como uma carta de amor de Deus para
seu povo. Como Palavra de Deus, ela é o coração
e a alma da vida e da pastoral. Nela encontramos
a fonte da sabedoria. Ela é o livro mais lido na
história da humanidade. Todos os anos, no mês
de setembro, a Igreja no Brasil oferece um tema
para aprofundamento da fé cristã em família e
comunidade. Este ano, vamos fazer o itinerário
da Palavra com a primeira parte do Livro da
Sabedoria. Através dos encontros orantes, vamos
perceber que a sabedoria faz parte da nossa vida.
Ela é patrimônio cultural de um povo. A sabedoria
não é conquistada, mas doada por Deus, a quem
o sábio pede na oração.
		

(Encontros Bíblicos - Mês da Bíblia 2018)

23. Gesto Concreto

- Onde for possível, sortear uma Bíblia na(s)
celebração(ões) para a assembleia.

24. Bênção

Presidente - O Senhor faça brilhar sobre vós a sua
face amorosa e vos seja favorável. Amém.
- O Senhor volte para vós o seu rosto misericordioso
e vos dê a paz e a concórdia. Amém.
- Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho
e Espírito Santo. Amém.
- Levai a todos a Palavra de Deus. Ide em paz e o
Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.

25. Canto final (Zé Martins)

Eu vou pra casa eu vou, eu vou. Levo comigo a
Palavra do Senhor, Palavra viva que nos libertou,
mensagem viva que é encarnação do amor.
1 - Na minha casa lá tem um lugar pra repousar a
Palavra do Senhor, e cada dia abri-la e meditar e
aprender como se vive o amor.
2- Na nossa Igreja lá há reuniões, para aprender
a Palavra do Senhor. Para trazê-la em nossos
corações, vivendo sempre o mandamento do
amor.
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Preparando a Partilha da Palavra

Isaías diz a um povo aflito que não tenha medo.
É um texto dirigido a pessoas privadas de
esperança e de vida, em que o Deus de Israel
apresenta-se como o defensor dos mais fracos.
Hoje, Deus está olhando para o mundo também,
e está dizendo àqueles que estão à margem da
sociedade: “Não tenham medo! Eu estou com
vocês!” Mas para que eles ouçam esse consolo, é
preciso que abram seus ouvidos e também que a
língua se solte para anunciar que Deus é ternura
e compaixão e não nos abandona. As imagens
que Isaías usa para descrever a ação libertadora
de Deus combinam com os milagres que Jesus fez
durante a sua vida. Vemos um deles, claramente,
no Evangelho de hoje. Os milagres de Jesus são
sinais do que Deus quer ver acontecendo na
terra: gente usando a voz para fazer valer os seus
direitos, as pessoas se ouvindo mutuamente e
interpretando bem o que ouvem. O surdo de
que nos fala o Evangelho não é somente aquela
pessoa privada de ouvir. É também aquele que
enxerga o pobre como gente sem valor, que não
merece confiança, acrescentando humilhação às
muitas privações que ele já sofreu A carta de Tiago
ilustra uma cena de discriminação aos pobres na
sociedade daquela época. Hoje, talvez o cenário
seria diferente, mas a questão de fundo continua
sendo um teste até para a comunidade cristã. E
Marcos faz uma alerta aos que se dizem cristãos,
e delimita a ação de Jesus. Só sua Palavra liberta
e reintegra. As pessoas não precisam de magia ou
rituais para abrir os ouvidos e anunciar que Ele é
o Messias. Tudo é atribuído a Jesus, Ele vem de
Deus e veio trazer a Salvação. Portanto, quem é
Jesus? É aquele que cria o mundo novo. É aquele
que, vindo de Deus devolve vida e liberdade aos
oprimidos e mutilados pela sociedade. Cabem,
aqui, algumas perguntas: Quem é que “cria”
surdos e mudos, uma multidão impossibilitada
de ouvir e de falar? Quem mantém o povo nesta
situação? Os acontecimentos da vida social
ajudam o povo a sair da situação de surdo-mudo
em que se encontra?

Leituras da Semana

2ª feira: 1Cor 5,1-8; Sl 5; Lc 6,6-11
3ª feira: 1Cor 6,1-11; Sl 149; Lc 6,12-19
4ª feira: 1Cor 7,25-31; Sl 44; Lc 6,20-26
5ª feira: 1Cor 8,1b-7.11-13; Sl 138; Lc 6,27-38
6ª feira: Nm 21,4b-9; Sl 77; Fl 2,6-11; Jo 3,13-17
Sábado: Hb 5,7-9; Sl 30; Jo 19,25-27; Lc 2,33-35
Domingo: Is 50,5-9a; Sl 114; Tg 2,14-18; Mc 8,27-35
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