O Dia do Senhor
Ano C - XXIX - Nº 1740 - 6º Domingo do Tempo Comum - cor verde - 17/02/2019
ANO MISSIONÁRIO DIOCESANO

BEM-AVENTURADOS OS QUE ACOLHEM O REINO
E PÕE SUA CONFIANÇA EM DEUS
Formamos a Igreja viva que caminha para o
Reino do Senhor. Vivendo em comunidade, nós
faremos este mundo ser melhor.
2 - Vamos juntos construir fraternidade,
trabalhando pela paz universal. Ser semente de
uma nova sociedade, gente unida para combater
o mal.
3 - Jesus Cristo realiza a unidade e não quer que
nós vivamos separados. Na união teremos forças
pra vencer e ajudar o nosso irmão desamparado.

Deus nos reúne

1. Acolhida
Preparar com criatividade, em local visível próximo à entrada
da igreja um galho seco de um lado e uma planta verde bem
bonita do outro (estes símbolos serão levados na procissão de
entrada). Preparar a recordação da vida. Iniciar a celebração
cantando suavemente o refrão.
(Taizé)

Confiemo-nos ao Senhor, Ele é justo e tão
bondoso. Confiemo-nos ao Senhor, aleluia! (bis)
Animador(a) - Caríssimos irmãos e irmãs, nós os
acolhemos com grande alegria para este encontro
fraterno no qual celebramos a Páscoa de Jesus e
seu amor fiel ao Pai. A cada domingo, retomamos
a Aliança com o Senhor, vivida em nosso dia a dia
no serviço à vida com o empenho de ajudar os
irmãos a encontrarem de novo as razões de sua
esperança. Vamos trazer presente os fatos que
marcaram a semana que passou (recordação da vida).
Com fé no Deus que nos convida a sermos fiéis
às promessas de salvação, cantemos.
Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (João Bento de Souza)

1 - Celebremos co’alegria nosso encontro. Jesus
Cristo é nosso ponto de união. É o caminho que nos
leva para a vida, a verdade que nos traz libertação.
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Presidente - Neste domingo das bemaventuranças, o Senhor quer renovar em nós
os motivos de nossa esperança. O Deus que age
em favor dos pobres e esquecidos da sociedade,
convida-nos a olhar e a perceber o que nos
divide e nos afasta Dele e dos irmãos. Na alegria
de estarmos reunidos como família de Deus,
façamos o sinal da 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 - Em Jesus Cristo, o Justo, que
intercede por nós e nos reconcilia com o Pai,
abramos o nosso coração ao arrependimento e
peçamos perdão por nossas faltas e omissões.
(silêncio) Confiantes, supliquemos, cantando.
(Frei José Alberto Fontanella)

1 - Do amor eu fugi, do irmão me esqueci, não
abri meu coração e neguei o meu perdão.
Perdão, Senhor, perdão, meu Deus, eu pequei.
Teu amor eu recusei, do irmão me afastei. (bis)
2 - Pobres eu não socorri, nus também eu não
vesti. Dos doentes me afastei, e aos presos
desprezei.
3 - Eu tentei recomeçar, ir o próximo encontrar,
pois a lei manda amar, e a todos se doar.
Presidente - Deus de amor e bondade, 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...

dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à
morte.

4. Hino do Glória

Presidente - Glorifiquemos ao Deus
misericordioso, que nos faz uma proposta
libertadora e nos convida a fazer parte de sua
família.
(Frei Fabreti)

Glória, glória, glória, aleluia! (bis) Glória, glória,
glória, a Deus nos altos céus, paz na terra a
todos nós!
1 - Deus e Pai nós vos louvamos (glória a Deus),
adoramos, bendizemos (glória a Deus), damos
glória ao vosso nome (glória a Deus), vossos dons
agradecemos!
2 - Senhor nosso, Jesus Cristo (glória a Deus),
unigênito do Pai (glória a Deus), vós de Deus,
Cordeiro Santo (glória a Deus), nossas culpas
perdoai!
3 - Vós que estais junto do Pai (glória a Deus),
como nosso intercessor (glória a Deus). Acolhei
nossos pedidos (glória a Deus), atendei nosso
clamor.
4 - Vós somente sois o Santo (glória a Deus), o
Altíssimo Senhor (glória a Deus). Com o Espírito
Divino (glória a Deus), de Deus Pai no esplendor.

5. Oração

Presidente - Ó Deus, Pai dos pobres, vós rejeitais
os orgulhosos, e, em Cristo, proclamamos
felizes os humildes. Ouvi o grito dos pobres e
oprimidos, e fazei que, acolhendo a mensagem
das bem-aventuranças, nos tornemos um sinal
vivo do Vosso Reino. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.

Deus nos fala

6. Leitura do Livro do Profeta Jeremias
(17, 5-8)
7. Salmo Responsorial (1)
(CD Cantando os Salmos - Ano C)

É feliz quem a Deus se confia! (bis)
- Feliz é todo aquele que não anda conforme
os conselhos dos perversos; que não entra
no caminho dos malvados, nem junto aos
zombadores vai sentar-se; mas encontra seu
prazer na lei de Deus e a medita, dia e noite,
sem cessar.
- Eis que ele é semelhante a uma árvore, que
à beira da torrente está plantada; ela sempre
dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas
folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz
vai prosperar.
- Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao
contrário, são iguais à palha seca espalhada e
dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho
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8. Leitura da Primeira Carta de São
Paulo aos Coríntios (15, 12.16-20)
9. Canto de Aclamação (CD Liturgia XI - TC)

Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
Ficai muito alegres, saltai de alegria, pois, tendes
um prêmio bem grande nos céus. Ficai muito
alegres, saltai de alegria, Amém! Aleluia, Aleluia!

10. Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo São Lucas (6, 17.20-26)
11. Partilha da Palavra
Nossa resposta
12. Profissão de Fé

Presidente - Como filhos amados do Pai,
professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai...

13. Preces da Comunidade

Presidente - No Deus que sempre está ao lado
daqueles que Nele confiam, façamos as nossas
preces.
- Senhor, fortalecei a vossa Santa Igreja e todos os
seus ministros para que continuem anunciando
e testemunhando a proposta que Jesus Cristo
nos ensina, hoje, em seu evangelho. Nós vos
pedimos.
- Senhor, iluminai os nossos governantes para
que praticando as bem-aventuranças e agindo
conforme os ensinamentos de Seu Filho, possam
construir uma nação solidária e fraterna. Nós vos
pedimos.
- Senhor, dai-nos sabedoria para que possamos
escolher e seguir o caminho que leva a Vós,
ajudando os que sofrem, os que choram e os
que são perseguidos por causa do Vosso nome.
Nós vos pedimos.
- Senhor, acompanhai todos os enfermos e as
pessoas que cuidam, visitam e trabalham com
os doentes, para que sejam testemunhas de fé,
consolando os que sofrem e doando-se como
Cristo. Nós vos pedimos.
- Senhor, ajudai-nos a renunciar aos bens
materiais para que possamos contribuir na
criação de uma sociedade mais justa e aberta ao
projeto de salvação que Jesus Cristo nos oferece.
Nós vos pedimos.
Presidente - Senhor, nosso Pai, acolhei com
bondade os nossos pedidos e dai-nos a graça
da Vossa recompensa. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

14. Apresentação dos Dons

Animador(a) - Somos chamados a fazer uma
escolha sábia entre o caminho do bem e o
caminho do mal, e Jesus nos ensina o caminho

da felicidade por meio das bem-aventuranças. Ele
nos dá a opção de construirmos uma sociedade
justa e solidária fundamentada no amor.
Apresentemos ao altar do Senhor a nossa vida,
o nosso compromisso e a nossa luta de construir
um mundo onde haja a partilha e a justiça. Após
cada invocação todos respondem: Porque deles
é o Reino de Deus.
Animador(a) - Bem-aventurados os que se
compadecem dos pobres.
- Bem-aventurados os que alimentam os
famintos.
- Bem-aventurados os que consolam os tristes.
- Bem-aventurados os que transmitem amor e
não ódio.
- Bem-aventurados os que acolhem os peregrinos
e os afastados.
- Bem-aventurados os que, ao serem insultados
e amaldiçoados, rezam pelos seus inimigos.
Todos: Alegremo-nos porque será grande a
nossa recompensa no céu.

Todos os dias co’alegria Te aclamar, e Te louvar
co’amor.
2 - Misericórdia e clemência é o Senhor,
cheio de amor, indulgente e compassivo. Sua
bondade para todos se estende, sempre se dá
no amor!
3 - Que Tuas obras, ó Senhor, Te rendam graças
e Te bendiga todo homem que Te ama. Que
cantem glória ao Teu Reino de bondade: Reino
de grande amor!

15. Canto das Oferendas

(S. Francisco de Assis - Pe. Casimiro Irala)

(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 - Louvemos a Deus por todas as
pessoas que partilham seus dons e bens com os
mais necessitados, cantando.
(José Thomaz Filho - Frei Fabreti)

Terra inteira, louvai ao Senhor, nosso Deus!
Quem tem fome Ele vem sustentar. Nem a mão
do opressor poderá nos deter. Exultai! Ele vem
nos livrar!
1-Vou te exaltar, ó meu Senhor por toda a
vida e bendizer o Teu nome eternamente.

Deus nos faz irmãos

17. Pai Nosso

Presidente - Guiados pelo Espírito de Jesus e
iluminados pela sabedoria do Evangelho, rezemos
juntos. Pai Nosso...

18. Abraço da Paz

Animador(a) - Em Jesus, que trouxe a alegria
plena da vida para todos, saudemo-nos com um
sinal de paz.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz!
1 - Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde
houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde
houver discórdia, que eu leve a união. Onde
houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver
erro, que eu leve a verdade. Onde houver
desespero, que eu leve a esperança. Onde houver
tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver
trevas, que eu leve a luz.
2 - Ó Mestre! Fazei que eu procure mais,
consolar que ser consolado, compreender que
ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois
é dando que se recebe. É perdoando que se é
perdoado. E é morrendo que se vive para a vida
eterna.

19. Canto de Comunhão (se houver) (D.R.)

Receber a comunhão com este povo sofrido é
fazer a aliança com a causa do oprimido. (bis)
1 - Celebrando a Eucaristia, a vida a gente
consome. Ao lutar pela justiça, acabando com
a fome, pra que o outro seja gente, pra que ele
tenha nome.
2 - Celebrar a Eucaristia com famintos e
humilhados, como pobre lavrador, sem ter nada
no roçado, é estar em comunhão com Jesus
crucificado.
3 - Celebrar a Eucaristia é também ser torturado,
é ser perseguido e preso, é ser marginalizado,
ser entregue aos tribunais, numa cruz pra ser
pregado.
4 - Celebrar a Eucaristia é a festa antecipada de
um povo que assume uma vida partilhada. É a
força dos pequenos nesta grande caminhada.
5 - Vai também ao nosso lado nesta santa
Eucaristia, a companheira de luta, a Santa Virgem
Maria. Guardará no coração de seu povo a agonia.
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20. Oração

Presidente - Ó Pai de bondade, fortalecidos pela
Vossa Palavra (e pela Comunhão), nos sentimos
animados em nossa missão. Dai-nos sabedoria
para descobrirmos qual o melhor caminho para
vivermos as bem-aventuranças. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

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 celebração dominical da Palavra de Deus é
realizada com gestos e ações simbólicas. Estes
são sinais sensíveis que expressam e comunicam
a graça que nos vem da Páscoa de Cristo.
Pela escuta da Palavra de Deus e pela oração
(Pai-Nosso, salmos, hinos e outros cânticos,
aclamações, oração inicial e final, rito penitencial,
preces, louvor e ação de graças, silêncio...) se
expressa e se identifica nossa comunhão com o
Pai, por Cristo, no Espírito Santo.
Guia Litúrgico Pastoral - Edições CNBB

23. Bênção

Presidente - O Deus de amor vos abençoe na
sua bondade e infunda em vós a sabedoria da
salvação. Amém.
- Sempre vos alimente com os ensinamentos da
fé e vos faça perseverar nas boas obras. Amém.
- Oriente para Ele os vossos passos e vos mostre
o caminho da caridade e da paz. Amém.
- Abençoe-nos 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 (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

A Palavra deste domingo nos convida a colocar
nossa esperança em Deus e a viver a fé em
Cristo ressuscitado. O Evangelho nos traz as bemaventuranças, projeto de Jesus para a ação cristã e a
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santificação. Projeto para a Comunidade que deseja,
de fato, agir e se santificar conforme o ensinamento
de Cristo. Somos bem-aventurados, porque somos
chamados ao amor e por ele fomos criados. Somos
bem-aventurados, porque o Senhor Jesus anuncianos as Bem-aventuranças para que sejamos santos,
imaculados e comprometidos com a verdade do
Reino. É o amor que tudo realiza. Jesus olha com
amor e misericórdia para aqueles que estão privados
do mínimo necessário para viver com dignidade filial.
Jesus se opõe aos que são elogiados, que vivem
saciados e exaltados, mas estão longe de Deus. Exalta
os pobres que vivem o valor da pobreza; os que são
atribulados e perseguidos, mas que estão do lado
de Deus; os que são acolhedores do Reino. Quem
ama sabe olhar, acolher e socorrer os necessitados.
Olhemos a nossa volta, para a sociedade e para nós
mesmos: será que as Bem-aventuranças proclamadas
por Jesus ressoam em nós? Às vezes, estamos tão
preocupados com coisas externas na Igreja, com uma
liturgia impecável até, mas não voltamos o coração
e o olhar para os mais abandonados e sofredores,
para os que são explorados e injustiçados... falta
a caridade! O essencial é a caridade, acima de
tudo. Sem o amor libertador, gerador de vida, tudo
se torna um eco surdo - ninguém escuta. O que
devemos fazer: tomar mais consciência de nossa
responsabilidade cristã, diante do mundo, das
pessoas e de nós mesmos. Às vezes, sentimos certa
tendência ao rigorismo, porém isso nos conduz
ao nada. Deveríamos, sim, ser rigorosos no amor,
na prática da justiça misericordiosa do Reino, na
promoção e defesa da vida, na solidariedade com
os pobres e sofredores. Eis o que Jesus nos ensina:
praticar as Bem-aventuranças. O amor verdadeiro
deve penetrar todas as nossas relações. Deve ser e
continuar sendo o centro de nossa resposta de fé,
de cada homem e mulher, em todas as culturas e
realidades humanas, pois é o amor que nos faz ter
a profunda e autêntica experiência divina. A ação
cristã, carregada de amor e de misericórdia, produz
frutos do Reino, faz-nos felizes aqui e agora, além
de nos dar a certeza da recompensa nos céus, na
comunhão eterna com Deus. Sejamos, pois, bemaventurados do jeito que nos ensina Jesus!
(Reflexões e Sugestões Litúrgicas - Deus Conosco - 2019)

Leituras da Semana

2ª feira: Gn 4,1-15.25; Sl 49; Mc 8,11-13
3ª feira: Gn 6,5-8;7,1-5.10; Sl 28; Mc 8,14-21
4ª feira: Gn 8,6-13.20-22; Sl 115; Mc 8,22-26
5ª feira: Gn 9,1-13; Sl 101; Mc 8,27-33
6ª feira: 1Pd 5,1-4; Sl 22; Mt 16,13-19
Sábado: Hb 11,1-7; Ap 2,8-11; Sl 144; Mc 9,2-13
Domingo: 1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; Sl 102; 1Cor 15,
45-49; Lc 6,27-38
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