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JESUS REALIZA SEU PRIMEIRO SINAL:
TRANSFORMOU ÁGUA EM VINHO EM CANÁ DA GALILEIA
3 - Glória ao Pai que nos acolhe e a seu Filho
Salvador. Igualmente, demos glória ao Espírito de
amor. Hoje e sempre, eternamente, cantaremos
seu louvor.
Presidente - O mistério que hoje celebramos é o
prolongamento da manifestação de Jesus como
Salvador da humanidade e nos convida a perceber
e acolher na fé, os sinais da presença amorosa do
Senhor, nos fatos que tecem nosso cotidiano, no
ritmo comum de nossa vida. Reunidos no amor
da Trindade Santa, façamos o sinal da nossa fé.
Em nome do Pai...

Deus nos reúne
Preparar uma bonita faixa com a frase do Evangelho: “Fazei
o que Ele vos disser”, que deverá ser colocada na entrada do
Templo. Preparar com antecedência a recordação da vida. Para
dar início à celebração, cantar de forma orante e repetidas vezes.
(CD Palavras Sagradas de Paulo)

Se alguém está em Cristo é nova criatura, é nova
criatura, se alguém está em Cristo! (bis)

1. Acolhida

Animador(a) - Irmãos e irmãs, sejam todos bemvindos para celebrarmos o mistério de nossa fé
e a nossa vida em comunidade. Vamos trazer
presente os fatos que marcaram a semana que
passou. (Recordação da vida) Na esperança de sermos
transformados pela Palavra de Deus, cantemos.

2. Canto Inicial (Hinário Litúrgico - CNBB)

Presidente - A graça de Deus, nosso Pai, o amor de
Jesus e a força do Espírito Santo estejam convosco.
Bendito seja Deus...

3. Deus nos perdoa

Presidente - Irmãos e Irmãs, em Jesus Cristo, o
justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o
Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento
para sermos dignos de aproximarmo-nos da Mesa
do Senhor. (silêncio)
- Senhor, que sois a plenitude da verdade e da
graça, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós!
- Cristo, que vos tornastes pobre para nos
enriquecer, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós!
- Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso
povo santo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós!

Toda a terra te adore, ó Senhor do Universo, os Presidente - Deus de bondade e ternura tenha
louvores do Teu nome cante o povo em seus compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e
versos!
nos conduza à vida eterna. Amém.
1 - Venham todos, com alegria, aclamar
nosso Senhor, caminhando ao seu encontro, 4. Hino do Glória
proclamando seu louvor. Ele é o Rei dos reis e dos Presidente - Glorifiquemos ao Pai fiel às Suas
deuses o maior.
promessas, cantando o Hino do Glória.
2 - Tudo é dele: abismos, montes, mar e terra ele
formou. De joelhos adoremos este Deus que nos (Missal Romano - Frei Luiz Turra)
criou, pois nós somos seu rebanho e ele é nosso Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens
por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos Céus,
Pastor.
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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!

5. Oração

Presidente - Ó Deus de amor infinito, que
chamastes toda a humanidade para reunir-se em
Cristo, Senhor e Esposo da Igreja, concedei-nos que,
participando desta celebração, experimentemos
a força transformadora do vosso amor. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

Deus nos fala
(Taizé)

Louvarei a Deus, seu nome bendizendo! (bis)
Louvarei a Deus, sua Vida nos conduz! (bis)

6. Leitura do Livro do Profeta Isaías (62,
1-5)
7. Salmo Responsorial (95) (CD Liturgia IX)

Cantai ao Senhor Deus um canto novo, manifestai
os seus prodígios entre os povos! (bis)
- Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai
ao Senhor Deus, ó terra inteira! Cantai e bendizei
seu santo nome!
- Dia após dia anunciai sua salvação, manifestai
a sua glória entre as nações, e entre os povos do
universo seus prodígios!
- Ó família das nações, dai ao Senhor, ó nações,
dai ao Senhor poder e glória, dai-lhe a glória que
é devida ao seu nome! Oferecei um sacrifício nos
seus átrios.
- Adorai-o no esplendor da santidade, terra inteira,
estremecei diante dele! Publicai entre as nações:
“Reina o Senhor!” pois os povos Ele julga com
justiça.

8. Leitura da Primeira Carta de São Paulo
aos Coríntios (12, 4-11)
9. Canto de Aclamação (Waldeci Farias)

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
1 - No casamento de Caná, de água em vinho
fez Jesus, manifestou-lhes a sua glória e seus
discípulos creram na luz! (bis)

11. Partilha da Palavra
Nossa resposta
12. Profissão de Fé

Presidente - Iluminados pela Palavra de Deus,
professemos nossa fé, rezando.
Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso,
criador do céu e da terra, e de todas as coisas
visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor,
Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido
do Pai antes de todos os séculos; Deus de
Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus
verdadeiro; gerado, não criado, consubstancial
ao Pai; por ele todas as coisas foram feitas. E
por nós, homens, e para nossa salvação, desceu
dos céus: (todos de inclinam) e se encarnou pelo
Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se
fez homem. Também por nós foi crucificado
sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado.
Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as
Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado
à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua
glória, para julgar os vivos e os mortos; e
o seu reino não terá fim. Creio no Espírito
Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai
e do Filho; e com o Pai e o Filho é adorado e
glorificado: ele que falou pelos profetas. Creio
na Igreja, una, santa, católica e apostólica.
Professo um só batismo para remissão dos
pecados. E espero a ressurreição dos mortos e
a vida do mundo que há de vir. Amém!

13. Preces da comunidade

Presidente - Ao Deus, que é Pai e nos convida
à mudança de vida e de atitudes, supliquemos
confiantes.
- Senhor, iluminai a Vossa Igreja para que
seja sinal profético e anunciadora da justiça,
denunciando o descaso e a indiferença das
autoridades para com o sofrimento do vosso
povo. Nós vos pedimos.
- Senhor, protegei os casais para que conservem
a aliança matrimonial a exemplo da fidelidade
de vosso Filho Jesus com Vossa Igreja. Nós vos
pedimos.
- Senhor, dai-nos coragem para que, deixando
de lado nosso comodismo, possamos assumir a
missão que recebemos no Batismo, servindo à
comunidade conforme os dons que recebemos
de Vós. Nós vos pedimos.
- Senhor, abençoai a Paróquia São Sebastião em
Novo Brasil e todas as comunidades que nesta
semana celebram a festa do seu padroeiro, e que,
por sua intercessão, possam surgir muitas e santas
vocações na comunidade. Nós vos pedimos.

10. Proclamação do Evangelho de Jesus Presidente - Prossigamos nossas preces rezando.
Cristo segundo São João (2, 1-11)
Nós Te damos graças e Te bendizemos, Senhor,
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pelos gestos de atenção e pela ternura imensa
que nos manifestaste. Nós Te pedimos por
todos os esposos e por todos os matrimônios,
mas sobretudo pelos esposos cristãos, que
chamaste a ser sinais do teu amor e da tua
fidelidade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

14. Apresentação dos Dons
Após o comentário, uma mulher entra com a frase que está na
entrada do Templo, ergue-a para a assembleia e depois para
o altar, enquanto se canta.

Animador(a) - Jesus nos convida a contribuir com
nossos dons, para devolver alegria à festa da vida,
e Maria ensina como se faz: estar presente, prestar
atenção e fazer o que Ele diz. Apresentemos ao
altar do Senhor nossa disposição em nos colocar
a serviço do bem comum para transformar a
realidade em nossas famílias, na comunidade e
na sociedade. Cantemos.
(D. Pedro Brito Guimarães - Frei Fabreti)

Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui Senhor! Pra
fazer tua vontade, pra viver no teu amor (bis)
eis-me aqui, Senhor!

15. Canto das Oferendas
(Onde houver Celebração da Palavra) (João Bento de Souza)

1 - Nossa vida de comunidade Senhor, nós
queremos com fé ofertar. Alegrias, fracassos,
vitórias são frutos da vida para o teu altar.
Aceita estas nossas ofertas que fazemos com
todo fervor. (bis)
2 - Ofertamos o duro trabalho, o nosso esforço
da vida mudar. Convivência de um povo fraterno,
que luta unido para se libertar.
3 - Nós trazemos ofertas de vida, de luta sem
paga em favor do irmão. Com amor vamos tudo
entregar ao Senhor, na oferta do vinho e do pão.
(Onde houver Celebração Eucarística) (Frei Luiz Turra)

1 - É prova de amor, junto à mesa, partilhar. É sinal
de humildade, nossos dons apresentar.
Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão e o
nosso coração também! Senhor, que vos doastes
totalmente por amor, fazei de nós o que convém!
2 - Quem vive para si, empobrece seu viver. Quem
doar a própria vida, vida nova há de colher.
3 - Ofertar é bem servir por amor ao nosso irmão.
É reunir-se nesta mesa a celebrar a redenção.

16. Louvação

Presidente - Agradecidos, elevemos nossos
louvores ao Pai, que por meio do seu Espírito,
acompanha a Igreja peregrina no mundo.
(Frei Fabreti)

1 - Vou cantar, entoar um canto novo, vou sair,
chamar o povo pra louvar, Aleluia! Assim toda
criatura, nossa terra, sol e lua vão louvar e
cantar.

Se alguém Te louva em silêncio, Tu acolhes, ó
Senhor, sua oração. Se alguém entoa um canto
novo, Tu acolhes, ó Senhor, sua canção. Aleluia!
2 - É feliz, quem em Ti fez a morada, vida nova,
outra casa pra ficar. Aleluia! Tu preparas mesa
farta e alimentas pra jornada dando amor, luz e
paz.
3 - O nascer de uma aurora radiante, vai dourando
a cada instante os trigais. Aleluia! E os pequenos
e sofridos, nos teus braços acolhidos, vão louvar
e cantar.

Deus nos faz irmãos

17. Pai Nosso

Presidente - Obedientes à Palavra do Salvador e
formados por seu divino ensinamento, ousamos
dizer: Pai Nosso...

18. Abraço da Paz

Animador(a) - Na alegria da festa da vida,
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. José Raimundo Galvão)

Eis o pão da vida, eis o pão dos céus que alimenta
o homem, em marcha para Deus.
1 - Um grande convite o Senhor nos fez e a Igreja
o repete a toda vez. Feliz quem ouve e alegre vem
trazendo consigo o amor que tem.
2 - Um dia por nós o Senhor se deu, do sangue da
cruz o amor nasceu. E ainda hoje Ele dá vigor, aos
pobres, aos fracos, ao pecador.
3 - Se o homem deseja viver feliz não deixe
de ouvir o que a Igreja diz: procure sempre se
aproximar do Deus feito pão para nos salvar.
4 - Há várias maneiras de o receber, efeitos
diversos pode conter, não nos suceda comer em
vão aquilo que é fonte de salvação.
5 - Quem come este pão sempre viverá, pois Deus
nos convida a ressuscitar. Oh! Vinde todos, comei
também o pão que encerra o sumo bem.

20. Oração

Presidente - Ó Deus, vós nos alegrastes com o
vinho novo da vossa Palavra (e da comunhão).
Dai-nos sabedoria para vermos os sinais do vosso
amor e força para abraçarmos com entusiasmo
a missão que nos confiastes. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

Deus nos envia

21. Notícias e Avisos
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22. Catequese Litúrgica (ler para assembleia)
Celebração Dominical da Palavra de Deus
“A Igreja de Cristo, desde o dia de Pentecostes,
após a descida do Espírito Santo, sempre se reuniu
fielmente para celebrar o mistério pascal, no
dia que foi chamado ‘domingo’, em memória da
ressurreição do Senhor. Na assembleia dominical
a Igreja lê aquilo que em todas as Escrituras
se refere a Cristo e celebra a Eucaristia como
memorial da morte e ressurreição do Senhor, até
que Ele venha”.
A Eucaristia, é por excelência, a celebração
do Dia do Senhor. Muitas comunidades não
podendo, porém, celebrar a Eucaristia, por falta
de presbítero, se reúnem e celebram os mistérios
da fé ao redor da Palavra de Deus assegurando o
sentido do Domingo.
Guia Litúrgico Pastoral - Edições CNBB

23. Bênção

Presidente - Ó Deus, protetor dos que em Vós
esperam, abençoai os vossos fiéis: salvai, protegei
e governai o vosso povo, para que, livre do pecado
e seguro contra o inimigo, sempre persevere em
vosso amor. Amém.
- Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho
e Espírito Santo. Amém.
- Como discípulos missionários de Jesus Cristo, ide
em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.

24. Canto Final (Jorge Pinheiro)

Eu confio em nosso Senhor com fé, esperança e
amor. (bis)
1 - A meu Deus fiel sempre serei, eu confio em
nosso Senhor. Seu preceito, oh! Sim, cumprirei,
com fé, esperança e amor.
2 - Venha embora qualquer tentação, eu confio em
nosso Senhor. Mostrarei que sou sempre cristão,
com fé, esperança e amor.
3 - E depois de uma vida com Deus, eu confio em
nosso Senhor. Eu espero partir para os céus, com
fé, esperança e amor.

afastamento, nem o nosso egoísmo, nem as
nossas recusas. Ele está sempre lá, à espera,
de forma gratuita, convidando ao reencontro,
ao refazer da relação; e esse amor gera vida
nova, alegria, festa, felicidade em todos
aqueles que são atingidos por ele. Viver em
relação com o Deus-amor implica também
dar testemunho, ser “profeta do amor”. A
comunidade cristã necessariamente deve
ser o reflexo da comunidade trinitária, dessa
comunidade de amor que une o Pai, o Filho e
o Espírito Santo. Como cristãos, somos todos
membros de um único corpo, com diversidade
de funções e de ministérios. A diversidade de
“dons” não pode ser um fator de divisão ou
de conflito, mas de riqueza para todos. Os
“dons” que Deus nos concede devem sempre
ser colocados a serviço do bem comum. O
gesto de Caná demonstrado por São João
quer significar que Jesus é o Verbo de Deus
que contraiu com a natureza humana um
casamento, um pacto nupcial. O casamento
em Caná é um anúncio convocador para a
adesão a Cristo. É o primeiro dos sete sinais
que João Evangelista escolhe para apontar o
significado mais profundo da missão de Jesus.
Lá estavam Maria, sua mãe e seus discípulos.
Jesus, introduzido por sua mãe toma parte
na festa de casamento, assume o comando,
faz servir o melhor vinho, faz voltar a alegria
àquele lugar. Maria tem um papel importante
naquele casamento, com autoridade de dar
ordem aos que servem o vinho, alertando-os
a obedecerem às instruções de Jesus. Maria,
símbolo da comunidade cristã, sempre atenta
e serviçal, faz o permanente apelo: “Fazei
tudo o que Ele vos disser!” tornando possível
a festa da vida, as núpcias de Deus com a
humanidade.

Leituras da Semana

Preparando a Partilha da Palavra

A liturgia de hoje apresenta a imagem do
casamento como imagem que exprime de
forma privilegiada a relação de amor que
Deus estabeleceu com o seu povo. A questão
fundamental é, portanto, a revelação do
amor de Deus. A Primeira Leitura fala que
depois do fim do Exílio, veio o difícil período
da restauração. O povo pergunta se isso é a
salvação. O profeta responde: “Esperança! ”
Não pode calar-se de anunciar, com nomes
carinhosos, quanto Deus ama seu povo. O
amor de Deus pelo seu povo é um amor
que nada consegue quebrar: nem o nosso
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2ª feira: Hb 5,1-10; Sl 109; Mc 2,18-22
3ª feira: Hb 6,10-20; Sl 110; Mc 2,23-28
4ª feira: Hb 7,1-3.15-17; Sl 109; Mc 3,1-6
5ª feira: Hb 7,25-8.6; Sl 39; Mc 3,7-12
6ª feira: At 22,3-16; At 9,1-22; Sl 116; Mc 16,15-18
Sábado: 2Tm 1,1-8; Tt 1,1-5; Sl 95; Lc 10,1-9
Domingo: Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sl 18; 1Cor 12,12-30;
Lc 1,1-4;4,14-21
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