O Dia do Senhor
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ANO MISSIONÁRIO DIOCESANO

O SENHOR ME CHAMOU E EU RESPONDI: “EIS-ME AQUI!”
2 - Tudo é dele: abismos, montes, mar e terra
ele formou. De joelhos adoremos este Deus que
nos criou, pois nós somos seu rebanho e ele é
nosso Pastor.
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.

Deus nos reúne
Arrumar o espaço celebrativo de forma simples e acolhedora.
Preparar com antecedência a recordação da vida. Para iniciar
a celebração, cantar de forma orante, até que a assembleia se
coloque em atitude de oração.
(Frei Fabreti)

O Senhor me chamou e eu respondi: “eis-me
aqui!” O Senhor me chamou e eu respondi: “eisme aqui, Senhor!”
1 - Para proclamar que o amor é maior, e o novo
Reino se faz de irmãos; pra semear novo modo
de ser: ir ao encontro no irmão, no amor.

1. Acolhida

Animador(a) - Queridos irmãos e irmãs, é com
grande alegria que nos reunimos neste dia do
Senhor para celebrar o Mistério Pascal de Cristo.
Sejam todos bem-vindos! Vamos trazer presente
os acontecimentos da semana que passou e
outras motivações que nos levam a celebrar
nossa fé e nossa vida (Recordação da vida). Na alegria
deste encontro fraterno na casa do Pai, cantemos.

2. Canto Inicial (Hinário Litúrgico CNBB)

Vão entrando e de joelhos ao Senhor adoremos;
pois é Ele o nosso criador, nosso Deus, e somos
dele.
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.
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Presidente - Irmãos e irmãs, é o Senhor quem
nos chama. E o chamado é sempre ligado à
realidade e, dentro de nossa condição humana,
como aconteceu com Isaías e os apóstolos. Mas,
de todos, o Senhor pede adesão incondicional
e totalidade na entrega. Como filhos e filhas
chamados a seguir o Cristo Ressuscitado, 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

Presidente - Com o coração arrependido e
humilde, aproximemo-nos do Deus Justo e
Santo e peçamos perdão pelas nossas faltas e
omissões (silêncio). Confiantes na misericórdia do
Pai, confessemos os nossos pecados, cantando.
(Flávio Luiz J. Ferreira)

1 - Confesso a Deus, Pai todo-poderoso, e a vós,
irmãos, confesso que pequei, por pensamentos,
palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão
grande culpa.
Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de
nós!
2 - E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e
a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus, que
é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão
grande culpa.
Presidente - Deus Santo e Misericordioso, 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...

8. Leitura da Primeira Carta de São
Paulo aos Coríntios (15, 1-11)

4. Hino do Glória

Presidente - Glorifiquemos ao Senhor nosso
Deus, 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 de infinita grandeza,
confiastes à nossa fragilidade o anúncio do
Evangelho. Sustentai-nos com a força do Vosso
Espírito no nosso serviço para que a Vossa Palavra
frutifique por toda a terra. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém.

Deus nos fala
(Ir. Agostinha Vieira Melo)

Que arda como brasa, tua Palavra nos renove,
esta chama que a boca proclama.

6. Leitura do Livro do Profeta Isaías (6,
1-2a.3-8)
7. Salmo Responsorial (137) (CD Cantando os Salmos)

Vou cantar-vos, ante os anjos, ó Senhor, e ante
o vosso templo vou prostrar-me. (bis)
- Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque
ouvistes as palavras dos meus lábios! Perante os
vossos anjos vou cantar-vos e ante o vosso templo
vou prostrar-me.
- Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque
fizestes muito mais que prometestes; naquele dia
em que gritei, vós me escutastes e aumentastes
o vigor da minha alma.
- Os reis de toda a terra hão de louvar-vos,
quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa.
Hão de cantar vossos caminhos e dirão: “Como
a glória do Senhor é grandiosa!”
- Estendereis o vosso braço em meu auxílio
e havereis de me salvar com vossa destra.
Completai em mim a obra começada; ó Senhor,
vossa bondade é para sempre! Eu vos peço: não
deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas
mãos!
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9. Canto de Aclamação (CD Liturgia VI)

Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
1 - “Vinde após mim!” O Senhor lhes falou,/ “e
vos farei pescadores de homens”.

10. Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo São Lucas (5, 1-11)
11. Partilha da Palavra
Nossa resposta
12. Profissão de Fé

Presidente - Iluminados pela Palavra de Deus,
professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai...

13. Preces da Comunidade

Presidente - Ao Pai sempre pronto a acolher os
clamores de seus filhos e filhas, elevemos a Ele
os nossos pedidos.
- Senhor, iluminai a Santa Igreja e derramai sobre
ela o vosso Santo Espírito para que a Boa-Nova
do vosso Reino possa chegar a todos os povos.
Nós vos pedimos.
- Senhor, tocai os corações dos nossos governantes
para que envolvidos pelo Vosso Santo Espírito
acolham e coloquem em prática a opção de Jesus
Cristo pelos pobres e excluídos. Nós vos pedimos.
- Senhor, concedei sabedoria a todas as pessoas
de nossas comunidades que estão a serviço nas
equipes, pastorais, movimentos, ministérios e
conselhos para que acolham as crianças, jovens
e adolescentes envolvendo-os nos trabalhos
comunitários. Nós vos pedimos.
- Senhor, fortalecei os vocacionados e
vocacionadas que abraçaram a missão de
serem “pescadores de homens”, para que nos
momentos difíceis encontrem em Vós a força
necessária para segui-Lo. Nós vos pedimos.
- Senhor, abençoai a todos os doentes, aos
falecidos concedei a graça de pertencerem ao
Vosso Reino, aos aniversariantes muitos anos de
vida, e que todos os pedidos os quais estão no
silêncio dos nossos corações cheguem até Vós.
Nós vos pedimos.
Presidente - Senhor da vida, atendei os pedidos
que nossa comunidade reunida Vos apresenta.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

14. Apresentação dos Dons

Animador(a) - Irmãos, como no tempo de Isaías
o Senhor pergunta: Quem enviarei? Quem irá
por nós? Apresentemos ao altar do Senhor o
nosso compromisso de batizados em anunciar
a Boa-Nova do Reino em nossas famílias, na
comunidade e na sociedade. A cada invocação
respondamos: Aqui estamos, Senhor. Envia-nos!

- Para ser uma Igreja missionária a serviço dos
pobres e abandonados.
- Para ser sal da terra e fermento do evangelho
na família, na escola, na sociedade e nas várias
culturas oprimidas.
- Para lutar contra a injustiça social na promoção
da vida.
- Para fortalecer os grupos de círculos bíblicos e
a catequese.
- Para doar nossos dons nas pastorais, ministérios,
movimentos, equipes em nossa comunidade.
- Para acolher e assumir as orientações de nossa
Igreja Diocesana.
A equipe prepara outras motivações de compromisso e segue
espontaneamente. No final, todos cantam.
(José Acácio Santana)

Toma, Senhor, nossa vida em ação para mudá-la
em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em
ação para mudá-la em missão.

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 - Os anjos do céu clamaram a uma só
voz: “Santo, Santo, Santo é o Senhor”. Exultemos
também nós o nome do Senhor, cantando.
(Pe. Zezinho)

1 - Deus infinito, nós te louvamos e nos
submetemos ao teu poder. As criaturas no seu
mistério, mostram a grandeza de quem lhe
deu ser. Todos os povos sonham e vivem nesta
esperança de encontrar a paz. Suas histórias
todas apontam para o mesmo rumo onde tu
estás.

Santo, santo, santo! (bis) Todo poderoso é o
nosso Deus!
2 - Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te
agradecemos teu imenso amor. Teu nascimento,
teu sofrimento trouxe vida nova onde existe a
dor. Nós te adoramos e acreditamos que és o
Filho Santo de Nosso Criador. E professamos tua
verdade, que na humanidade plantou tamanho
amor...
3 - Deus infinito, teu santo Espírito renova o
mundo sem jamais cessar. Nossa esperança,
nossos projetos só se realizam quando ele
falar. Todo Poderoso, somos o teu povo que na
esperança vive a caminhar. Dá que sejamos teu
povo santo que fará o mundo teu trono e teu
altar.

Deus nos faz irmãos

17. Pai Nosso

Presidente - Irmãos, rezemos com amor e
confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai
Nosso...

18. Abraço da Paz

Animador(a) - Como filhos e filhas do Deus da
paz, saudemo-nos com um gesto fraterno.
(Pe. Eliomar Ribeiro)

Um abraço de paz, um abraço de irmão, um
abraço que vá alegrar seu coração.(bis) Paz pra
você, paz para nós, paz para o mundo. Onde há
dor, melancolia, nós vamos levar a paz. (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 - Ó Deus, alimentados pela vossa
Palavra (e pela Comunhão) nos sentimos mais
fortes no anúncio da Boa-Nova do Reino. Dai-nos
sempre força e coragem para realizar com alegria
a nossa missão. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
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Deus nos envia

21. Notícias e Avisos
22. Catequese (ler para assembleia)
Celebração Dominical da Palavra de Deus
O sentido teológico-litúrgico das celebrações
dominicais da Palavra de Deus.
A assembleia litúrgica do povo sacerdotal,
profético e régio realiza a celebração dominical
da Palavra de Deus. É o corpo de Cristo reunido,
convocado por Deus e animado pelo Espírito
Santo. Cristo está realmente presente quando a
comunidade se reúne, ora e canta. É Cristo que
fala, quando se leem as Sagradas Escrituras na
comunidade reunida.
A celebração dominical da Palavra é uma
verdadeira ação litúrgica. A cada domingo a
comunidade faz memória e atualiza o Mistério
Pascal do Senhor, ao longo do ano litúrgico.
Guia Litúrgico Pastoral - Edições CNBB

23. Bênção

Presidente - Que o Deus de toda consolação
disponha na sua paz os vossos dias e vos conceda
as suas bênçãos. Amém.
- Sempre vos liberte de todos os perigos e
confirme os vossos corações em seu amor.
Amém.
- E assim, ricos em esperança, fé e caridade,
possais viver praticando o bem e chegar felizes
à vida eterna. Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho
e Espírito Santo. Amém.
- Não tenhais medo! Ide em paz sendo pescadores
de homens e de mulheres e que o Senhor vos
acompanhe. Graças a Deus.

enquanto era entoado o salmo: “Santo!
Santo! Santo!” A purificação da boca é como
rito eficaz que apaga os pecados, confirma
a vocação e prepara para a missão. O salmo
137 é uma ação de graças individual. A pessoa
passou por maus momentos, clamou a Deus
e foi atendida. Na segunda leitura, São Paulo
lembra aos irmãos o núcleo do Evangelho:
Cristo morreu por nossos pecados. Foi
sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Esta é
a síntese da profissão de fé. No evangelho,
iluminados pela pesca milagrosa, vemos o
chamado de Simão Pedro, ou Cefas, Tiago e
João e a unção do profeta Isaías, deixandonos questionar pela abundância recriadora
da Palavra de Deus. O Senhor sempre nos
chama no contexto da realidade, dentro da
nossa fragilidade humana, como aconteceu
com Isaías, os apóstolos; porém o Senhor a
todos mantém com sua graça e apenas nos
pede adesão plena e generosidade na entrega.
Ninguém é aspirante à fé cristã ou a algum
serviço na Igreja porque é apto devido às suas
qualidades pessoais, espirituais e técnicas,
mas porque Deus o escolhe e lhe dá a sua graça.
Esta é a mística da vocação ao seguimento de
Jesus que deve nos acompanhar durante a
vida toda. Deus conhece nossas fraquezas e
está disposto a cobri-las com a graça. Deus se
dá a conhecer suscitando profetas, enviando
Jesus, convocando discípulos e apóstolos.
Mesmo dentro das limitações e incapacidades,
a força de Deus nos leva à experiência de
sua santidade e poder e nos transforma em
seus mensageiros. Como temos respondido à
confiança que Deus deposita em nós? De nós,
Ele espera apenas fidelidade ao seu projeto.
(Roteiros Homiléticos do Tempo do Advento e Natal - ANO C 2009/2010)

24. Canto Final (Pe. Élio Athayde)

Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe para
sempre! Nossa missão é construir um mundo
novo, mais irmão!
1 - Vamos repartir mais alegria num mundo que
se esvazia do sentido de viver. Vamos crer na
força da verdade para que a humanidade sinta
a vida renascer.
2 - Vamos neste mundo de incerteza, defender
com mais firmeza o calor da união. Onde não
houver fraternidade levemos nossa amizade em
verdadeira comunhão.

Preparando a Partilha da Palavra

N a p r i m e i ra l e i t u ra e n co nt ra m o s u m a
experiência transcendental, numa linguagem
de símbolos que convida a encantar pelo
mistério. A vocação de Isaías se dá no
Templo, ou ele se imagina lá, em uma liturgia,
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Leituras da Semana

2ª feira: Gn 1,1-19; Is 66,10-14c; Sl 103; Mc 6,53-56
3ª feira: Gn 1,20-2,4a; Sl 8, Mc 7,1-13
4ª feira: Gn 2,4b-9.15-17; Sl 103; Mc 7,14-23
5ª feira: Gn 2,18-25; Sl 127; Mc 7,24-30
6ª feira: Gn 3,1-8; Sl 31; Mc 7,31-37
Sábado: Gn 3,9-24; Sl 89; Mc 8,1-10
Domingo: Jr 17,5-8; Sl 1; 1Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26
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