O Dia do Senhor
Ano C - XXIX - Nº 1738 - 4º Domingo do Tempo Comum - cor verde - 03/02/2019
ANO MISSIONÁRIO DIOCESANO

PROFETAS: CHAMADOS PARA ANUNCIAR BOAS NOTÍCIAS AO POVO
Presidente - Como profetas do Pai, somos
chamados a acolher a salvação como dom de
Deus, salvação aberta a todos. A comunidade
reunida é sinal da convocação de Deus e de nossa
resposta em aceitar sua proposta de anunciar
e testemunhar seu Reino de amor e paz. Como
família reunida pelo amor da Trindade Santa,
façamos o sinal de nossa fé. Em nome do Pai...
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

Deus nos reúne
A equipe de celebração prepara com antecedência a recordação
da vida, lembrando os mártires da Igreja. Para dar início à
celebração cantar o refrão de forma orante.
(Taizé)

Onde reina amor, fraterno amor. Onde reina
amor, Deus aí está. (bis)

1. Acolhida

Animador(a) - Amados irmãos e irmãs, em Cristo,
sejam todos bem-vindos! É com grande alegria
que nos reunimos para celebrar a nossa fé no
Cristo ressuscitado e a nossa vida repleta de
alegria, dificuldades e esperança. Vamos trazer
presente os fatos que marcaram a semana que
passou em nossas famílias, na comunidade e na
sociedade (Recordação da vida). Em comunhão com
toda a Igreja que hoje celebra o Dia do Senhor,
alegres, cantemos.

2. Canto Inicial (Hinário Litúrgico - CNBB)

Ó Senhor, salva teus filhos e reúne os espalhados,
para que te celebremos nós, em Ti, glorificados!
1 - Venham todos, com alegria, aclamar
nosso Senhor, caminhando ao seu encontro,
proclamando seu louvor. Ele é o Rei dos reis e
dos deuses o maior.
2 - 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.
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Presidente - Em Jesus Cristo, Deus manifesta a
sua bondade e compaixão a todas as pessoas.
Abramos o nosso coração ao arrependimento
e peçamos perdão de nossas faltas e omissões
(silêncio). Confessemos os 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 bondade, tende
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

Presidente - Glorifiquemos o Senhor nosso Deus
que enviou Jesus Cristo, seu Filho, como o profeta
das nações, rezando o Hino do Glória.
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.

5. Oração

Presidente - Ó Deus, na pessoa do profeta
rejeitado pelos seus, manifestais o drama da
humanidade que recusa a salvação. Dai-nos
um coração aberto à vossa verdade e fazei que
a vossa Igreja nunca desanime no anúncio do
Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

Deus nos fala
(Ir. Agostinha Vieira de Melo)

Desça como a chuva a tua Palavra, que se espalhe
como orvalho,como chuvisco na relva, como
aguaceiro na grama. Amém!

6. Leitura do Livro do Profeta Jeremias
(1, 4-5.17-19)

11. Partilha da Palavra
(Concluir a Partilha com o canto)
(D.R.)

1 - Antes que te formasse dentro do seio de tua
mãe, antes que tu nascesses te conhecia e te
consagrei. Para ser meu profeta entre as nações
eu te escolhi. Irás onde enviar-te e o que eu
mando proclamarás!
Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim
se não o faço! Como escapar de ti, como calar,
se tua voz arde em meu peito! Tenho que andar,
tenho que lutar, ai de mim se não o faço! Como
escapar de ti, como calar, se tua voz arde em
meu peito?
2 - Não temas arriscar-te porque contigo
eu estarei, não temas anunciar-me, em tua
boca eu falarei. Entrego-te meu povo, vai
arrancar e derrubar para edificar destruirás
e plantarás.
3 - Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua
mãe, deixa a tua casa porque a terra gritando
está. Nada tragas contigo, pois a teu lado eu
estarei; é hora de lutar, porque meu povo
sofrendo está.

Nossa resposta

7. Salmo Responsorial (70)
(CD Cantando os Salmos - Ano C)

Minha boca anunciará todos os dias, vossas
graças incontáveis, ó Senhor. (bis)
- Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor: que
eu não seja envergonhado para sempre! Porque
sois justo, defendei-me e libertai-me! Escutai a
minha voz, vinde salvar-me!
- Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo
bem seguro que me salve! Porque sois a minha
força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e
segurança! Libertai-me, ó meu Deus, das mãos
do ímpio.
- Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança,
em vós confio desde a minha juventude! Sois
meu apoio desde antes que eu nascesse, desde
o seio maternal, o meu amparo.
- Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça
e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes
desde a minha juventude, e até hoje canto as
vossas maravilhas.

8. Leitura da Primeira Carta de São
Paulo aos Coríntios (12, 31-13,13)
9. Canto de Aclamação (CD Litugia XI)

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia!
1 - Foi o Senhor, quem me mandou boas notícias
anunciar;/ ao pobre, a quem está no cativeiro,
libertação eu vou proclamar!

10. Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo São Lucas (4, 21-30)
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12. Profissão de Fé

Presidente - Ao Deus da vida que nos chama a
ser profetas anunciadores da Vossa bondade,
professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai...

13. Preces da Comunidade

Presidente - Confiantes no amor misericordioso
do Pai, façamos os nossos pedidos.
- Senhor, abençoai a Vossa Santa Igreja e seus
pastores, o Papa, os bispos, os padres, os
diáconos, os religiosos (as) para que anunciando
o Vosso Reino, produzam muitos frutos de amor,
justiça e paz. Nós vos pedimos.
- Senhor, dai sabedoria aos nossos governantes
para que suas ações sejam realizadas com o
verdadeiro espírito fraterno em favor dos mais
necessitados. Nós vos pedimos.
- Senhor, fortalecei todas as pessoas que são
perseguidas por se dedicarem ao anúncio da
Vossa Palavra, para que a exemplo dos profetas
e mártires de ontem e de hoje, permaneçam
fiéis à missão por Vós concedida. Nós vos
pedimos.
- Senhor, atendei os nossos pedidos: por todos
os doentes, os falecidos, os aniversariantes, os
dizimistas e por todos os motivos que queremos
rezar neste dia e que estão no silêncio dos nossos
corações. Nós vos pedimos.
Presidente - Acolhei com bondade, Senhor, os
pedidos que vos apresentamos. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

14. Apresentação dos Dons
Durante o comentário, membros das pastorais e movimentos
entram trazendo pequenas faixas contendo os gestos de amor
na prática da caridade como: visita aos doentes, cuidados
com as crianças e idosos, mutirões, distribuição de alimentos
e outros... Diante do altar, o animador as proclama e depois
viram-nas para o altar, enquanto se canta.

Animador(a) - A comunidade que se compromete
com Jesus deve ser capaz de deixar a competição,
a busca de sucesso e autopromoção para unirse profeticamente nos serviços, nas lutas que
tornam reais a arte de amar, a prática da justiça,
dos direitos iguais, da solidariedade e da partilha,
do amor que é maior do que tudo e que jamais
passará. Apresentemos ao altar do Senhor os
gestos de amor e doação vividos por todos nós,
membros desta comunidade, em nossas famílias,
na Igreja e na sociedade.
(Frei Fabreti)

1 - Ainda que eu tenha vigor de profeta, e o dom
da ciência, firmeza na fé. Ainda que eu possa
transpor as montanhas, se eu não tenho amor,
de nada adianta!
O amor é paciente e tudo crê... É compassivo,
não tem rancor. Não se alegra com a injustiça e
com o mal. Tudo suporta, é dom total!

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 - 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) (Pe. José Raimundo Galvão)

Não se deve dizer: nada posso ofertar; pois as
mãos mais pobres é que mais se abrem para
tudo dar.
1 - O Senhor só deseja que em nós tudo seja
constante, servir quando nada se tem só resta
dizer: Senhor, eis-me aqui!
2 - Com as mãos bem abertas, trazendo as ofertas
do vinho e do pão, surge o nosso dever de tudo
fazer com mais doação.
3 - Alegrias da vida momentos da lida eu posso
ofertar, pois nas mãos do Senhor, um gesto de
amor não se perderá.

16. Louvação

Presidente - Agradecidos, cantemos louvando
o Senhor nosso Deus porque Ele chama, envia,
fortalece e acompanha seus filhos(as) na missão
de anunciar o seu Reino de amor e paz.

(José Thomaz Filho - Frei Fabreti)

1 - Eu te exaltarei, meu Deus e Rei por todas as
gerações. És o meu Senhor, Pai que me quer no
amor.
Entoai ação de graças e cantai um canto novo!
Aclamai ao Senhor* Deus, aclamai com amor
e fé.
2 - Eu vou reunir Jerusalém pra te louvar, ó
Senhor! Te glorificar ao dar-me a tua paz.
3 - Ao me revelar a tua lei as tuas mãos eu senti.
Sim, te louvarei, enquanto eu existir.

Deus nos faz irmãos

17. Pai Nosso

Presidente - Com amor e confiança, rezemos a
oração que o Senhor nos ensinou. Pai Nosso...

18. Abraço da Paz

Animador(a) - Como irmãos, saudemo-nos com
um gesto de comunhão fraterna.
(Ir. Míria T. Kolling)

Como é bom viver em harmonia, os irmãos na
paz e na alegria! É como o orvalho da manhã se
abrindo em flor, como o saboroso mel que nos
renova e dá vigor! Como é bom, como é bom,
irmãos unidos na alegria do Senhor! (bis)

19. Canto de Comunhão (se houver)
(Frei Gotzon Aulestia)

1 - Não existe amor sem entrega, não existe amor
sem a dor, é a herança que Cristo nos lega: sem
amor nada tem valor.
O Senhor nos convida à mesa, a comer juntos
do mesmo pão. Da Palavra, da fé, da esperança
e repartir com nosso irmão.
2 - É feliz quem perdoa as ofensas quando
dá nunca olha o dom, nem espera ganhar
recompensa: sem amor nada tem valor.
3 - Quando ao triste arrancaste um sorriso teve
fome e lhe deste o pão. É uma dor que tiraste do
Cristo: sem amor nada tem valor.
4 - Poderás falar línguas estranhas poderás
ganhar mundo sem fim, dominar junto a ti muita
gente: sem amor nada tem valor.
5 - Quando vês o irmão que te chama e abre a
mão esperando um favor, não pretenda fugir, tem
presente: sem amor nada tem valor.

20. Oração

Presidente - Nesta celebração, ó Deus, vosso
povo esteve reunido alimentando-se do mesmo
alimento. Vivendo também unidos como Jesus
nos pediu, possamos fazer o bem e assim
colaborar para a salvação do mundo. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

Deus nos envia

21. Notícias e Avisos (ler para assembleia)
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- Em 2019, a nossa Diocese irá refletir sobre o
Ano Missionário Diocesano com o Tema: Sou
Missionário! E o Lema: Ide e Anunciai (MC 16, 15).

22. Catequese (ler para a assembleia)
Celebração Dominical da Palavra de Deus
“A Igreja sempre venerou as divinas Escrituras
como o próprio Corpo do Senhor, não deixando
nunca, sobretudo na Sagrada Liturgia, de tomar
da mesa quer da Palavra de Deus quer do Corpo
de Cristo e distribuir aos fiéis o Pão da Vida”
(DV, n 21). “As celebrações sagradas da Palavra
de Deus são da máxima utilidade para vida,
quer dos indivíduos, quer das comunidades,
no sentido de fomentar o espírito e a vida
espiritual, despertar neles um amor mais
intenso à Palavra de Deus, realizar celebrações
mais frutuosas, quer da Eucaristia quer dos
outros sacramentos”.
Guia Litúrgico Pastoral - Edições CNBB

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.
- Anunciem a todos a Boa Notícia. Denunciem
todo tipo de mal que existe no mundo. Ide em
paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.

24. Canto Final (Frei Fabreti)

1 - Ainda que eu fale a língua dos homens, ainda
que eu fale a língua dos anjos, serei como bronze
que soa em vão: se eu não tenho amor, amor
aos irmãos.
O amor é paciente e tudo crê... É compassivo,
não tem rancor. Não se alegra com a injustiça e
com o mal. Tudo suporta, é dom total!
2 - Ainda que eu doe meus bens para os pobres,
que eu deixe meu corpo em chamas arder. Será
como sonho, será tudo em vão: se eu não tenho
amor, amor aos irmãos!

Preparando a Partilha da Palavra

O profeta verdadeiro, chamado por Deus, é um
homem de esperança. É responsável por Deus
diante da humanidade e pela humanidade diante
de Deus. Certamente dirá o que não agrada a
todos, pois sua Palavra incomoda, não é sua, é
de Deus. Jesus está na sinagoga de Nazaré. Havia
acabado de proclamar sua missão: anunciar a
Boa Notícia aos pobres e o ano da graça, libertar
os oprimidos e cativos, devolver a vista aos cegos.
Alguns ficaram entusiasmados com Sua Palavra,
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outros se “levantaram para o expulsar da cidade,
ou desejaram lançá-lo no precipício”. Mas o que
fez Jesus? Passou no meio deles e continuou
seu caminho. Encontramos, bem sabemos,
quem deseja um “Deus” que não incomode.
Mas o Deus de Jesus incomoda, pois diante
dele não é possível ficar inerte: ou estamos
com Ele, ou contra Ele. A fé verdadeira os leva
a acolher Jesus, mesmo que o testemunho da
fé “nos cause problemas” porque incomoda os
que sabem que Ele é a verdade, mas querem
viver seus projetos indiferentes a Ele. “Todos na
sinagoga ficaram furiosos”, porque Sua Palavra
veio subverter a ordem religiosa estabelecida.
Jesus, em sua proclamação na sinagoga, voltouse para os mais abandonados da sociedade
de seu tempo – e Ele viveu isso em sua ação
pública. Os pobres, marginalizados, oprimidos
de hoje, às vezes, são objetos de discursos
inflamados, mas estão à espera de verdadeiros
profetas libertadores que lhes estendam a
mão, como fez Jesus. Isso incomoda, e muito.
Sabemos, porém, que há pessoas dignas que,
silenciosamente, têm a mesma atitude de
Jesus em sua ação cristã. São solidárias com
os abandonados. O episódio da sinagoga de
Nazaré mostra-nos que, assim como Elias e
Eliseu, antigos profetas, fizeram prodígios
entre os estrangeiros porque tinham fé, Jesus
também parte para outras terras, uma vez que
os seus não o acolheram, e encontra acolhida
mesmo entre os pagãos, que acreditaram
n’Ele. O que Jesus está nos ensinando: que é
impossível querer viver uma fé n’Ele que não
esteja comprometida com a realidade da vida,
pois a fé não está separada da vida, nem a
vida separada da fé. Ensina-nos que nossa fé
n’Ele deve atravessar as fronteiras de nosso
próprio eu e alcançar “lugares mais distantes”,
que é o coração dos irmãos, principalmente
dos que estão à margem da sociedade e da
Comunidade. Fé autêntica é ter mãos de
samaritano que se estendem para acolher,
ajudar, libertar.
(Reflexões e Sugestões Litúrgicas - Deus Conosco 2019)

Leituras da Semana

2ª feira: Hb 11,32-40; Sl 30; Mc 5,1-20
3ª feira: Hb 12,1-4; Sl 21; Mc 5,21-43
4ª feira: Hb 12,4-7.11-15; Sl 102; Mc 6,1-6
5ª feira: Hb 12,18-19.21-24; Sl 47; Mc 6,7-13
6ª feira: Hb 13,1-8; Sl 26; Mc 6,14-29
Sábado: Hb 13,15-17.20-21; Sl 22; Mc 6,30-34
Domingo: Is 6,1-2a.3-8; Sl 137; 1Cor 15,1-11, Lc 5,1-11
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