O Dia do Senhor
Ano B - XXVIII - Nº 1725 - 33º Domingo do Tempo Comum - cor verde - 18/11/2018
ANO NACIONAL DO LAICATO

EM JESUS UM MUNDO NOVO É POSSÍVEL
Boa-Nova ao mundo anunciar.
É tua Igreja, Senhor que canta com alegria esta
que busca o amor vivenciar todo dia que vai levar
salvação esta é a nossa missão.
2- Nós que fazemos parte desta Igreja que
missionária é por natureza te damos graças por
teu esplendor seremos eco do teu grande amor.
3- Todos os povos serão teus discípulos e batizados
com teu Santo Espírito temos certeza de tua
companhia nos dando força hoje e todo dia.

Deus nos reúne

1. Acolhida
Preparar o espaço celebrativo com simplicidade e que expresse
alegria e esperança. Preparar com antecedência a recordação
da vida. Para iniciar a celebração, cantar o refrão.
(Frei Adolfo Temme)

Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos
conduz. (3x)
Animador(a) - Queridos irmãos e irmãs, sejam todos
bem-vindos à casa do Pai! É com grande alegria que
nos reunimos para celebrar nossa vida e nossa fé no
Mistério Pascal de Cristo. Neste dia, rezemos por
todos os que lutam contra todo tipo de preconceito,
em especial, o racial, lembrando Zumbi dos Palmares,
grande líder desta luta que será comemorado dia 20.
Rezemos por todas as comunidades que se preparam
para celebrar a festa de Nossa Senhora da Saúde,
padroeira de nossa Diocese, em Ibiraçu. Vamos
trazer presente outros acontecimentos marcantes da
semana que passou. (Recordação da vida) Como Povo de
Deus que busca novo céu e nova terra que começam
aqui e agora, cantemos.
Procissão de entrada como de costume.

Presidente - Na caminhada do Ano Litúrgico,
chegamos ao penúltimo domingo do Tempo
Comum. Todos os domingos celebramos o Mistério
da Morte e Ressurreição de Jesus Cristo, no qual
o mundo e a história mergulham na plenitude
dos tempos. Reunidos como família de Deus para
celebrarmos a nossa fé e a nossa vida, saudemos
a Trindade Santíssima. Em nome do Pai...
Presidente - A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo,
estejam convosco. Bendito seja Deus...

3. Deus nos perdoa

Presidente - Irmãos e irmãs, inclinemos nossa
cabeça e, no silêncio do nosso coração, pensemos
em nossas faltas e omissões (silêncio). Arrependidos,
peçamos perdão a Deus dos nossos pecados.
(Pe. José Cândido)

1 - Senhor, que viestes salvar os corações
arrependidos.
Piedade, piedade, piedade de nós. (bis)
2 - Cristo, que viestes chamar os pecadores
humilhados.
3 - Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus
Pai que nos perdoa.
Presidente - Deus de amor, tenha compaixão de
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna. Amém.

4. Hino do Glória

2. Canto Inicial (Marcos da Matta - Cristiane da Matta)

1- A tua Igreja vem feliz e unida agradecer a ti, ó
Deus da Vida com grande júbilo, rezar, louvar e a
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Presidente - Glorifiquemos ao Pai que em Jesus
Cristo nos convida ao alegre coroamento de um
processo de expansão do Vosso Reino.

(Adenor João Terra)

Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra
paz aos homens. (bis)
Solo: Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todopoderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos,
nós vos adoramos, nós vos glorificamos.
Solo: Nós vos damos graças por vossa imensa
glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito. Senhor
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.
Solo: Vós que tirais o pecado do mundo, tende
piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo,
acolhei a nossa súplica.
Solo: 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.

5. Oração

Presidente - Ó Deus, princípio e fim de todas
as coisas, vós reunis a humanidade no templo
vivo que é Cristo Jesus. Concedei-nos a força de
dar testemunho do vosso Filho e fazei que os
acontecimentos, alegres e tristes, não nos façam
perder a esperança do vosso Reino. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

Deus nos fala
(Ofício Divino das Comunidades)

A Palavra de Deus é luz, que nos guia na escuridão:
é semente de paz, de justiça e perdão! (bis)

6. Leitura da Profecia de Daniel (12, 1-3)
7. Salmo Responsorial (15) (CD Cantando os Salmos)

Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio!
(bis)
- 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 tranquilo; 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!

8. Leitura da Carta aos Hebreus (10,
11-14.18)
9. Canto de Aclamação (CD Liturgia VI)

Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
1 - É preciso vigiar e ficar de prontidão;/ em que
dia o Senhor há de vir, não sabeis não!

10. Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo São Marcos (13, 24-32)
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11. Partilha da Palavra
Nossa resposta
12. Profissão de Fé

Presidente - No Senhor que nos ensina a esperar
a sua vinda gloriosa, professemos a nossa fé,
cantando.
(Missal Romano - Frei Luiz Turra)

Creio! Creio! Amém!
1 - Creio em Deus Pai todo poderoso, criador do
céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho,
nosso Senhor; que foi concebido pelo poder do
Espírito Santo.
2 - Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio
Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu
à mansão dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia.
3 - Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus
Pai todo poderoso, donde há de vir a julgar os
vivos e os mortos.
4 - Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja
Católica, na comunhão dos santos, na remissão
dos pecados, na ressurreição da carne, na vida
eterna. Amém!

13. Preces da Comunidade

Presidente - Confiantes no amor do Pai,
supliquemos por nossas necessidades, rezando
após cada prece: Escutai-nos, ó Deus de amor.
- Senhor, abençoai nossos Bispos, padres,
diáconos, religiosos(as) e leigos(as), para que
tenham ânimo de anunciar sempre a esperança
de um mundo melhor. Nós vos pedimos.
- Senhor, encorajai nossas Comunidades na luta
do dia a dia, contra todo tipo de preconceito,
especialmente o racial, para que o vosso Reino de
amor, respeito e igualdade se concretize no meio
de nós. Nós vos pedimos.
- Senhor, velai por todos os devotos de Nossa Senhora
da Saúde que peregrinam rumo ao Santuário
Diocesano, em Ibiraçu, para que, por intercessão de
Maria Santíssima, junto a Seu Filho Jesus, alcancem
as graças necessárias. Nós vos pedimos.
- Senhor, dai sabedoria aos grupos e equipes
de Liturgia de nossas Comunidades, para que a
exemplo de Santa Cecília, padroeira dos músicos,
possam pela música, cantar os louvores e as
Vossas ações em nossa vida. Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai-nos para que, obedientes as
orientações do Papa Francisco fiquemos atentos
e sejamos solidários às necessidades ‘do Pobre’
que está ao nosso redor. Nós vos pedimos.
Presidente - Acolhei, Pai Santo, os pedidos
que vossos filhos e filhas, aqui reunidos vos
apresentam. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

14. Apresentação dos Dons
O Presidente da celebração ergue a vela do altar (onde for
possível) e diz: Todos nós, batizados, somos chamados a
construir o Reino de Deus aqui na terra. Em seguida canta-se.

Animador(a) - A celebração deste domingo nos
motiva a assumir a condição de peregrinos nesta
terra onde tudo é temporário. O céu e a terra
passarão, a Palavra de Deus não passará. Ele
nos pede vigilância e discernimento ativo dos
sinais dos tempos, em atitude de esperança pela
manifestação gloriosa de Cristo. Apresentemos ao
altar do Senhor a nossa disponibilidade em estar
a serviço do vosso Reino glorioso, na família, na
comunidade e na sociedade.

- Pelas festas de padroeiros(as) de nossas
Paróquias. Nós te damos...
- Pela Ordenação Presbiteral do Pe. Elismarques
Medina da Silva;
- Pela realização da Assembleia Diocesana de
Catequese;
- Pela 3ª Caminhada Diocesana em defesa do Rio
Doce. Nós te damos...

(Onde houver Celebração da Palavra) (Ir. Míria T. Kolling)

- Pelas Semanas Teológicas nos CEDIC’s de nossas
Áreas Pastorais;
- Pela instituição dos novos ministérios de nossos
leigos e leigas e seminaristas;
- Pelos encontros diocesanos, nas áreas pastorais,
paroquiais e comunitários de todas as formações
para os ministérios, pastorais, movimentos e
equipes. Nós te damos...

(Onde houver Celebração Eucarística) (Frei Luiz Turra)

(Preparar outros louvores pelas ações realizadas em sua
Paróquia e em sua Comunidade. Ao final, canta-se o mesmo
refrão.)

(Ir. Cecília Vaz Castilho)

Vou te oferecer a vida e tudo que eu já sei viver.
Tempo e trabalho, amor que eu espalho, coisas
que me fazem crer. (bis)

15. Canto das Oferendas

No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em
oração.
1 - A alegria de te amar e ser amado, quero em
tuas mãos depositar.
2 - O desejo de ser bom e generoso faz-me viver
com mais amor.
3 - Os amigos que me deste e que são teus, tudo
entrego a ti, Senhor.
1 - Que maravilha Senhor, estar aqui! Sentir-se
Igreja reunida a celebrar. Apresentando os frutos
do caminho, no pão e vinho, ofertas desse altar.
Bendito sejais por todos os dons! Bendito sejais
pelo vinho e pelo pão! Bendito, bendito, bendito
seja Deus para sempre.
2 - Que grande bênção servir nesta missão, missão
de Cristo, tarefa do cristão. Tornar-se Igreja,
formar comunidade, ser solidário, tornar-se um
povo irmão.
3 - Que graça imensa viver a mesma fé; ter esperança
de um mundo bem melhor; na caridade sentir-se
familiares, lutando juntos em nome do Senhor.

16. Louvação

Presidente - Estamos chegando ao final do Ano
Litúrgico. Agradecidos por tudo que realizamos em
nossa Diocese, Paróquia e Comunidade, elevemos
a Deus os nossos louvores, cantando.
(CD Ação de Graças)

Nós te damos muitas graças, te louvamos, ó
Senhor.
- Pela dedicação dos nossos Bispos, padres,
religiosos e religiosas, diáconos, seminaristas,
leigos e leigas de nossa Diocese que estão a
serviço do Reino;
- Pelos encontros mensais dos Círculos Bíblicos;
- Pelas romarias: ao Convento da Penha e ao nosso
Santuário Diocesano, em Ibiraçu. Nós te damos...
- Pela peregrinação diocesana ao Santuário de
Nossa Senhora Aparecida;
- Pelas Visitas Pastorais realizadas pelo nosso Bispo
Dom Wladimir;

- Pelo Ano Nacional dedicado aos Cristãos leigos
e leigas;
- Por todas as ações realizadas pela juventude de
nossas Comunidades, Paróquias e Diocese;
- Pelo esforço e dedicação do Papa Francisco na
realização do SÍNODO DA JUVENTUDE envolvendo
jovens de todo o mundo, em Roma. Nós te damos...

Deus nos faz irmãos

17. Pai Nosso

Presidente - Confiantes no amor do Pai, rezemos
como Jesus nos ensinou. Pai Nosso...

18. Abraço da Paz

Animador(a) - Em Jesus que nos tornou todos
irmãos e irmãs, saudemo-nos com um gesto
fraterno.
(Pe. Zezinho)

Paz, paz, paz, eu te desejo a paz e a luz. (bis) Não
do jeito do mundo, mas do jeito de Jesus. (bis)
Paz, paz, paz, eu te desejo a paz. Luz, luz, luz, eu
te desejo a luz. (bis) Do jeito de Jesus.

19. Canto de Comunhão (se houver)
(Pe. Vanildo de Paiva - Pe. José E. Fonseca)

1 - Na mesa da Eucaristia, o amor se faz doação a
um povo que vive e partilha, trabalha e constrói
mundo irmão.
Comigo irá cear, o pão da vida ter quem até o fim
fiel permanecer!
2 - Na mesa da Eucaristia, lugar do encontro de
iguais há um povo que quer a justiça, que sonha
com um mundo de paz.
3 - Na mesa da Eucaristia, a festa fazemos por
crer que o povo alegre anuncia que a vida vai a
morte vencer.
4 - Na mesa da Eucaristia, divina lição de amar.
Há um povo que sofre e caminha pra vida com
alegria gerar.
5 - Na mesa da Eucaristia, não deve haver divisão.
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Um povo que exclui outro povo, irmão que
abandona outro irmão.
6 - Na mesa da Eucaristia, miséria não pode existir,
pois povo que aqui se alimenta, quer pão e amor
dividir.
7 - Na mesa da Eucaristia, é Cristo, o Deuscomunhão. De um povo que quer nova terra, e
unido construir novos céus!

20. Oração

Presidente - Ó Deus, vossa Palavra nos dá força
para a vida. Agradecendo esta graça, ousamos
pedir-vos mais: por vosso Espírito Santo, fazei que
jamais deixemos de vos amar e servir. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

Deus nos envia

21. Notícias e Avisos

- No próximo dia 21/11 celebraremos a festa de
nossa padroeira diocesana, Nossa Senhora da
Saúde. Vamos participar! Organize sua romaria!

22. Refletindo o Ano Nacional do Laicato
(ler para a assembleia)

Na Igreja, cada membro é chamado a ser sujeito
eclesial ativo que, segundo sua capacidade e
de acordo com seus carismas e sua função, se
coloca a serviço dos irmãos. Crianças, jovens,
adultos e idosos, mulheres e homens, todos estão
convocados para o serviço na vinha do Senhor. É
preciso dedicar especial atenção à mulher e aos
jovens, cada vez mais emergentes na sociedade
urbana. Devemos buscar os meios de interação
com suas expectativas e suas capacidades próprias
de intervenção na sociedade e de atuação na
Igreja. A comunidade eclesial, particularmente os
bispos e os presbíteros, tem a missão de formar
cristãos leigos e leigas, missionários conscientes e
ativos, de forma que cada qual venha a contribuir
com a educação dos demais, numa ação de
aprendizagem mútua por todos os meios que
sejam necessários.
(Documento 105 - CNBB - n° 228)

1 - Vem trazer-nos, oh Mãe paz no coração. Um
sorriso àqueles que sofrem, segure em tuas mãos.
Que o teu manto Senhora, se estenda em nós. Dainos saúde no corpo e na alma, rogai por nós. (bis)

Preparando a Partilha da Palavra

Chegamos ao penúltimo domingo do Tempo
Comum do Ano Litúrgico de nossa Igreja.
Durante este ano, passo a passo o Evangelista
Marcos foi nos guiando e ele foi nos colocando
frente a frente com Jesus Cristo. As leituras
nos levam a refletir sobre o “fim dos tempos”,
como a plenitude de vida para a qual todos
caminhamos. A primeira leitura nos diz que
Deus está ao nosso lado, nos anima, nos
conforta e é companheiro dos que praticam
a justiça; e a vitória final será daqueles que
permanecerem fiéis ao Senhor. A carta aos
Hebreus afirma: “Cristo ofereceu um sacrifício
único e perfeito levando à perfeição definitiva
os que Ele santifica. Ora, onde existe o perdão,
já não se faz oferenda pelo pecado. Em Cristo
somos todos salvos. No Evangelho, numa
linguagem apocalíptica, Marcos nos traz as
palavras de Jesus convidando a observar os
sinais dos tempos. O presente é o lugar da
manifestação do amor de Deus pelo homem.
Por isso, o cristão é chamado a viver atento
ao que acontece ao seu redor, dando valor
e importância ao momento em que está
vivendo, aos sinais de Deus na história, pois
só assim será testemunha e missionário do
amor do Pai neste mundo. Temos certeza de
que o Reino já está presente entre nós. Porém,
temos que estar, a cada dia, sempre vigilantes,
perseverantes, permanecendo fiéis até o fim.
Assim, poderemos ter uma visão positiva da
história, como lugar da ação e do Amor de Deus.
Portanto, não vamos esmorecer no seguimento
do Mestre Jesus presente e atuante por seu
Espírito na história da humanidade. Como nós
e nossa comunidade está se preparando para a
vinda definitiva do Senhor?

23. Bênção

Presidente - O Senhor vos abençoe e vos guarde.
Amém.
- O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face e vos
seja favorável. Amém.
- O Senhor dirija para vós o seu rosto e vos dê a
paz. Amém.
- Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho
e Espírito Santo. Amém.
- Ele reunirá todos os eleitos, de uma extremidade
à outra da terra! Ide em paz e que o Senhor vos
acompanhe. Graças a Deus.

24. Canto Final (Sueli Maria de Assis Almeida)

Nossa Senhora da Saúde, rogue por nós ao
bondoso Senhor. Nossa Senhora da Saúde seja
na dor, esperança e amor.
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Leituras da Semana

2ª feira: Ap 1,1-4; 2,1-5a; Sl 1; Lc 18,35-43
3ª feira: Ap 3,1-6.14-22; Sl 14; Lc 19,1-10
4ª feira: Ap 4,1-11; Zc 2,14-17; Sl 150; Lc 1,46-55;
Lc 19,11-28; Mt 12,46-50
5ª feira: Ap 5,1-10; Sl 149; Lc 19,41-44
6ª feira: Ap 10,8-11; Sl 118; Lc 19,45-48
Sábado: Ap 11,4-12; Sl 143; Lc 20,27-40
Domingo: Dn 7,13-14; Sl 92; Ap 1,5-8; Jo 18,33b-37
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