O Dia do Senhor
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ANO NACIONAL DO LAICATO

SE ALGUÉM QUISER SER O PRIMEIRO,
QUE SEJA AQUELE QUE SERVE A TODOS
1 - A alegria nos vem do Senhor, seu amor nos
conduz pela mão. Ele é luz que ilumina o seu povo
com segurança lhe dá salvação.
2 - O Senhor nos concede os seus bens, nos
convida à sua mesa sentar. E partilha conosco o
seu Pão, somos irmãos ao redor deste altar.

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.
(CD Liturgia IX)

Primeiro quem será? O último há de ser, a todos
vai servir, Jesus nos vem dizer... primeiro há de
ser, quem mais servir! (3x)

1. Acolhida

Animador(a) - Irmãos e irmãs, sejam todos bemvindos a este encontro fraterno em que celebramos
nossa Páscoa semanal. Na liturgia de hoje, fazemos
memória do Cristo que veio como servidor dos
pequenos, fazendo-se pobre com os pobres. Vamos
trazer presente alguns fatos da semana que passou,
para que celebremos dignamente a nossa fé e nossa
vida. (Recordação da vida) Exultemos de alegria no Senhor,
pois é Ele quem sustenta nossa caminhada. Cantemos.

2. Canto Inicial (Ir. Míria T. Kolling)

Presidente - Nesta celebração, o Espírito Santo
renova em nós a certeza de que jamais seremos
confundidos em nossa esperança. Ele nos faz passar
de uma mentalidade triunfalista e prepotente para
a busca do verdadeiro poder que vem de Deus e
que nos faz viver a alegria do serviço gratuito aos
pequenos. Façamos o sinal que nos identifica como
filhos e filhas de Deus. Em nome do Pai...
Presidente - Que a graça de Deus nosso Pai, o amor
de Jesus nosso irmão, a luz e a força do Espírito
Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus...

3. Deus nos perdoa

Presidente - Em um gesto de humildade,
reconheçamos que somos fracos e pecadores e
necessitados da misericórdia do Pai. Pensemos em
nossas faltas. (Silêncio) Arrependidos, confessemos
nossos pecados.
Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e
irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos
e palavras, atos e omissões, por minha culpa,
minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria,
aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que
rogueis por mim a Deus nosso Senhor.
Presidente - Deus de amor e misericórdia, tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e
nos conduza à vida eterna. Amém.
- Senhor, tende piedade de nós. Senhor...
- Cristo, tende piedade de nós. Cristo...
- Senhor, tende piedade de nós. Senhor...

4. Hino do Glória

Alegres vamos à casa do Pai, e na alegria Presidente - Glorifiquemos ao Senhor nosso Deus
cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes: que em Vosso Filho Jesus nos ensina amar e servir.
Rezemos o Hino do Glória.
participamos da ceia do amor.
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Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos
homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos
céus, Deus Pai todo-poderoso: nós vos louvamos,
nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós 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. Amém.

12. Profissão de Fé

Presidente - Professemos nossa fé no Deus que
nos enviou seu Filho amado para nos ensinar a
servir na gratuidade e humildade. Creio em Deus
Pai...

13. Preces da Comunidade

É o Senhor quem sustenta minha vida! (bis)
- Por vosso nome, salvai-me, Senhor; e dai-me a
vossa justiça! Ó meu Deus, atendei minha prece
e escutai as palavras que eu digo!
- Pois contra mim orgulhosos se insurgem, e
violentos perseguem-me a vida: não há lugar
para Deus aos seus olhos. Quem me protege e me
ampara é meu Deus; é o Senhor quem sustenta
minha vida!
- Quero ofertar-vos o meu sacrifício de coração e
com muita alegria; quero louvar, ó Senhor, vosso
nome, quero cantar vosso nome que é bom!

Presidente - Ao Pai que conhece as necessidades
de seus filhos e filhas, elevemos confiantes nossos
pedidos.
- Senhor, iluminai a vossa Santa Igreja e seus
pastores, Dom Wladimir, o bispo emérito Dom
Décio, os padres, diáconos, religiosos(as) e
seminaristas para que imitem os gestos de Jesus
e sirvam cada vez mais com humildade e alegria.
Nós vos pedimos.
- Senhor, libertai nossos governantes da corrupção,
da ganância, do poder, das armadilhas contra os
justos, para que sempre estejam a serviço do bem
comum. Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai-nos para que nas eleições que
se aproximam possamos escolher pessoas dignas
para que, a exemplo de Cristo, exerçam o poder
em favor do povo brasileiro, especialmente os
mais necessitados de nosso País. Nós vos pedimos.
- Senhor, abençoai as lideranças de nossas
comunidades para que os dons e talentos que
receberam de vós, sejam colocados a serviço da
comunidade sem competição, com muito amor e
simplicidade. Nós vos pedimos.
- Senhor, protegei nossas crianças, para que sejam
muito amadas em nossas famílias, na catequese,
na escola, nas ruas e casas de acolhida e que nós
adultos possamos nos espelhar em seus exemplos
para merecermos o vosso amor misericordioso.
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 alcancemos a vida eterna. Amém!

8. Leitura da Carta de São Tiago (3, 16-4,3)

14. Apresentação dos Dons

9. Canto de Aclamação (CD Liturgia VI)

Durante o comentário, aproxima-se do presbitério um jovem
ou um adulto com uma criança no colo e erguendo-a diz para a
assembleia: “Jesus disse: Quem acolhe um desses pequeninos
é a Mim que acolhe”. Vira-se para o altar enquanto se canta.

5. Oração

Presidente - Ó Deus, vosso Filho tornou-se
pequeno por nós e nos ensinou a acolher os
pequeninos. Ajudai-nos a compreender que, aos
vossos olhos, são grandes somente aqueles que
servem ao seu próximo. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.

Deus nos fala
(Ir. Miria)

Guarda a Palavra, guarda-a no coração: Que ela
entre em sua alma, e penetre os sentimentos!
Busca, noite e dia, a luz, o amor de Deus: Se
guardares a Palavra, ela te guardará!

6. Leitura do Livro da Sabedoria (2,
12.17-20)
7. Salmo Responsorial (53)
(CD Cantando os Salmos - Ano B)

Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
1 - Pelo Evangelho o Pai nos chamou,/ a fim de
alcançarmos a glória de Nosso Senhor Jesus Cristo.

10. Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo São Marcos (9, 30-37)
11. Partilha da Palavra
Nossa resposta
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Animador(a) - Jesus disse aos seus discípulos:
“Quem quiser ser o maior seja o servo de todos”
e abraçando uma criança, apresentou-a como
símbolo dos pequenos e indefesos. Apresentemos
ao altar do Senhor nossas vidas, no compromisso
de colocar em prática o que a Igreja nos propõe:
a opção preferencial pelos pobres e excluídos de
nossa sociedade.

Deus nos faz irmãos

(CD Liturgia IX)

Primeiro quem será? O último há de ser, a todos
vai servir, Jesus nos vem dizer... primeiro há de
ser, quem mais servir! (3x)

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 por todas as
pessoas que assumem o Projeto de Deus, sendo
sal da terra e luz do mundo. Cantemos.
(José Thomaz Filho - Frei Fabreti)

1 - Te louvo meu Senhor, pois olhaste para mim.
Caídos e humilhados têm sempre o teu favor. Se
eu não tinha nada bastou-me dizer sim. És o meu
socorro, meu Deus, meu Salvador.
Teu amor sempre faz maravilhas: a quem se faz
menor, estende tua mão. És a luz dos teus filhos
e filhas! Vigor de quem não fecha o coração!
2 - Te louvo meu Senhor, o teu nome é sem igual.
Fizeste grandes coisas em mim que nada sou. O
teu nome é Santo, superas todo o mal. E onde
houver bondade tua mão já transbordou.
3 - Te louvo meu Senhor, pois assim é teu poder:
dispersa os prepotentes, acolhe quem sofreu.
Fere os poderosos, mas nutre e faz crescer quem
se reconhece pequeno filho seu.
4 - Te louvo meu Senhor, que promessa é pra
cumprir: famintos conheceram a graça dos teus
bens. Ricos lá se foram sem nada conseguir com
misericórdia teu povo tu manténs.

17. Pai Nosso

Presidente - Rezemos ao Pai para que o Reino de
amor, justiça e paz se concretize no meio de nós.
Pai Nosso...

18. Abraço da Paz

Animador(a) - Jesus nos ensina que, em vez
de competir, devemos servir. Nesse espírito de
acolhimento aos pequenos e indefesos, saudemonos com um abraço fraterno.
(Pe. Zezinho)

Paz na terra, paz no céu, paz na ONU, paz aqui
no meu país.
1 - Paz aqui (bis), paz no céu (bis), paz em cada
coração. Paz aqui (bis), paz no céu (bis), todo
mundo é meu irmão.
2 - Glória ao Pai (bis), Criador (bis), glória ao Filho
Redentor. Glória a Deus (bis), Deus de amor (bis),
santo e santificador.

19. Canto de Comunhão (se houver) (CD Liturgia IX)

Primeiro quem será? O último há de ser, a todos
vai servir, Jesus nos vem dizer... primeiro há de
ser, quem mais servir! (3x)
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!
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 de misericórdia, alimentados
pela vossa Palavra (e pala Comunhão) e revestidos
da vossa sabedoria queremos caminhar seguindo
os ensinamentos de Jesus, conforme os dons que
nos foram confiados pelo vosso Espírito Santo. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.
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Deus nos envia

21. Notícias e Avisos
22. Refletindo o Mês da Bíblia
Santo Ambrósio, um dos primeiros mistagogos da
Igreja, nos recorda que a leitura diária da Bíblia,
Palavra de Deus, nos dá acesso ao verdadeiro
conhecimento de Jesus Cristo: “ Tenham,
diariamente nas mãos a Sagrada Escritura, a fim de
adquirir o conhecimento de Cristo”. Busquemos
sempre ler, estudar e testemunhar a Palavra de
Deus.
(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 (Frei Fabreti)

A Bíblia é a Palavra de Deus semeada no meio do
povo, que cresceu, cresceu e nos transformou,
ensinando-nos viver um mundo.
1 - Somos povo, o povo de Deus, e formamos o
reino de irmãos e a Palavra que é viva nos guia e
alimenta a nossa união.

Partilha da Palavra

Jesus e seus discípulos atravessam anonimamente
a Galileia. Ao referir-se pela segunda vez sobre
sua paixão, ao repetir que deverá passar pela
paixão e morte, demonstra estar concentrado
na revelação do mistério de sua identidade
de Servo Sofredor. “O filho do Homem vai ser
entregue à mão dos homens, e eles o matarão.
Mas, quando estiver morto, depois de três dias
ressuscitará”. Sua missão consiste em passar
pela paixão-morte-ressurreição. Reconhecer
em Jesus o Messias e aclamá-Lo como Salvador
implica uma contínua mudança no modo de
pensar e na maneira de agir. Quem lança mão
do poder para libertar o povo corre o risco de
subjugá-lo por esse mesmo poder. Estar com
Jesus e identificar-se com Ele requer a renúncia
à ambição e a adoção da atitude de serviço.
A primeira leitura fala sobre os judeus que
viviam no Egito. Como tementes ao Deus único
e verdadeiro, deviam estar precavidos diante
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das tentações que advêm do paganismo. O
texto propõe ainda a diferença na disposição
de espírito entre justos e ímpios. Nos justos, há
tranquilidade, firmeza e paciência...no ímpio, há
insegurança, desconfiança e medo. O Apóstolo
Tiago, na segunda leitura, descreve a fonte e
os frutos da verdadeira sabedoria, que vem do
Alto, isto é, de quem se deixa nortear pela lógica
da cruz. Outros são os resultados da sabedoria
mundana. As ambições e paixões estão na raiz do
comportamento que destrói a relação amorosa
com Deus e com os irmãos. O Apóstolo Tiago
desmascara ainda o procedimento daqueles
que não levam a sério a vivência de sua fé.
A sabedoria da Palavra Divina, que hoje nos
é proposta, parece andar na contramão da
história. Na sociedade atual, tem-se a impressão
de que quem leva vantagens são os corruptos
e opressores; e, ultrapassados, são os que não
aproveitam a onda. A mídia “faz a cabeça”,
sobretudo dos jovens. Vive-se o culto do “ser
herói”, do “ser maior”. Herói de verdade são os
milhões de desempregados ou empregados por
um salário mínimo, que se conservam capazes
de manter a serenidade, de acordar todo dia
e partir em busca do pão sem lançar mão à
violência, à corrupção... Heroína é a mãe que,
depois de um dia de trabalho cansativo, encontra
forças para cuidar dos filhos e do lar. Heróis de
verdade são aqueles que têm a audácia de andar
na contramão da “sabedoria” da sociedade
dominante. Seguir a Jesus na perspectiva da
lógica da cruz, supõe abandonar todo o sonho
de grandeza, de prestígio, e sim, conforme
os dons recebidos do Pai, celebrar a própria
grandeza, servindo aos irmãos, começando
pelos mais pequeninos. Deus não está excluindo
ninguém. Quando até os menores, os mais fracos
são atendidos, todos estão bem e ninguém é
marginalizado. E nós, em nossas comunidades,
como estamos acolhendo Jesus no outro?
(Roteiros Homiléticos do Tempo Comum - Ano B - CNBB)

Leituras da Semana

2ª feira: Pr 3,27-34; Sl 14; Lc 8,16-18
3ª feira: Pr 21,1-6.10-13; Sl 118; Lc 8,19-21
4ª feira: Pr 30,5-9; Sl 118; Lc 9,1-6
5ª feira: Ecl 1,2-11; Sl 89; Lc 9,7-9
6ª feira: Ecl 3,1-11; Sl 143; Lc 9,18-22
Sábado: Dn 7,9-10.13-14; Ap12,7-12a; Sl 137; Jo 1,47-51
Domingo: Nm 11,25-29; Sl 18; Tg 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48
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