O Dia do Senhor
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ANO MISSIONÁRIO DIOCESANO

O HOMEM BOM TIRA COISAS BOAS
DO BOM TESOURO DO SEU CORAÇÃO (Lc 6, 45a)
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.
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
Preparar o espaço celebrativo com simplicidade e que expresse
alegria e esperança, uma planta verde e a recordação da vida.
Para iniciar a celebração cantar de forma orante o canto de
ambientação.
(Simei Monteiro - Albete Corrêa)

Aqui chegando, Senhor, que poderemos te
dar? (bis) Um simples coração e uma vontade
de cantar. (bis) Recebe nosso louvor e tua paz
vem nos dar. (bis) A tua graça, Senhor, melhor
que a vida será. (bis) E o teu amor em nós será
manancial. (bis) De água boa a jorrar pra nossa
sede estancar. (bis)

1. Acolhida

Animador(a) - Queridos irmãos e irmãs, sejam
todos bem vindos! Reunidos pela bondade
do Senhor, aqui estamos com o coração em
festa para celebrar nossa Páscoa semanal e
nossa vida diária. Neste momento recordemos
os fatos que marcaram nossa vida pessoal,
comunitária e social nesta semana que passou.
(Recordação da vida) . Em comunhão com todos
os cristãos que celebram o Dia do Senhor,
cantemos.
Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (João Bento de Souza)
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Presidente - Neste domingo o Senhor nos convida
a uma atitude sincera em todo o nosso modo de
ser e agir. Com o coração aberto para acolher
este ensinamento, façamos o sinal de nossa fé.
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 - Jesus afirma: “A boca fala daquilo
que o coração está cheio”. Reconhecendo-nos
necessitados da misericórdia do Pai, peçamos
perdão pelas vezes em que nos deixamos
dominar pelos sentimentos de ódio, vingança e
tudo o que fere a dignidade da pessoa humana
(silêncio). Confiantes, supliquemos.
- 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 der 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.
Presidente - Deus de amor e bondade, tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e
nos conduza à vida eterna. Amém.

4. Hino do Glória

Presidente - Glorifiquemos ao Senhor nosso
Deus que é justo e verdadeiro, 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 Pai, a Palavra de Jesus é a fonte
da sabedoria, que nos ajuda a compreender e
amar o nosso próximo. Livrai-nos da hipocrisia e
fazei que não condenemos a ninguém. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

Deus nos fala
(Ir. Míria T. Kolling)

Senhor, que a tua Palavra, transforme a nossa
vida, queremos caminhar com retidão na tua
luz. (bis)

6. Leitura do Livro do Eclesiástico 27, 5-8
(gr. 4-7)
7. Salmo Responsorial (91)
(CD Cantando os Salmos - Ano C)

Como é bom agradecermos ao Senhor.
- Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar
salmos de louvor ao Deus Altíssimo! Anunciar
pela manhã vossa bondade, e o vosso amor fiel,
a noite inteira.
- O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao
cedro que há no Líbano; na casa do Senhor estão
plantados, nos átrios de meu Deus florescerão.
- Mesmo no tempo da velhice darão frutos,
cheios de seiva e de folhas verdejantes; e dirão:
“É justo mesmo o Senhor Deus: meu Rochedo,
não existe nele o mal!”

8. Leitura da Primeira Carta de São
Paulo aos Coríntios (15, 54-58)
9. Canto de Aclamação (Lecionário - Waldeci Farias)

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
Como astros no mundo vocês resplandeceis,
mensagem de vida ao mundo anunciando, da
vida a Palavra, com fé, proclamais, quais astros
luzentes no mundo brilhais!
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10. Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo São Lucas (6, 39-45)
11. Partilha da Palavra
Concluir a Partilha com o canto abaixo.
(Ailton Cabral de Melo Neto - D.R.)

Se a gente compreendesse o amor que Deus nos
dá, o inferno poderia se acabar! (bis)
1 - Cristo nos manda fazer sempre o bem, e o
homem só pensa no mal. O Evangelho nos dá
a semente, e o homem não quer semear. A
caridade é amor que se dá, e o homem só pensa
em ganhar

Nossa resposta

12. Profissão de Fé

Presidente - Professemos a nossa fé no Deus Uno
e Trino, cantando.
(Folclore Religioso - Frei Policarpo Berri)

Creio em Deus Pai, todo poderoso, Criador do
céu e da terra, e em Jesus Cristo, um só seu
Filho, nosso Senhor, (todos se inclinam) o qual foi
concebido, pelo Espírito Santo, nasceu de Maria
Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos
infernos e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos,
subiu aos céus, subiu aos céus, e está sentado à
mão direita de Deus Pai todo poderoso, donde
há de vir a julgar os vivos e os mortos. 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 - Ao Pai, que em sua bondade ama
sem distinção seus filhos, peçamos confiantes
por nossas necessidades.
- Senhor, abençoai a vossa Santa Igreja e seus
pastores para que continuem anunciando com
firmeza e simplicidade os valores do vosso Reino
de justiça e paz. Nós vos pedimos.
- Senhor, despertai no coração de nossos
governantes o verdadeiro sentido cristão, para
que usem sua autoridade em favor do bem
comum. Nós vos pedimos.
- Senhor, acompanhai todos os que nestes dias
de Carnaval deixam suas casas e cidades para se
divertirem ou descansar, que este momento de
festa e alegria seja também de responsabilidade
e compromisso com a vida. Nós vos pedimos.
- Senhor, atendei nossos pedidos: pelos
aniversariantes, os doentes, as famílias enlutadas,
os idosos, os falecidos, os dizimistas e por todos
os motivos que estão no silêncio dos nossos
corações. Nós vos pedimos.
Presidente - Senhor, Pai de amor, acolhei e
atendei os pedidos que vossos filhos confiantes
vos apresentam. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

14. Apresentação dos Dons
Durante o comentário uma pessoa acompanhada de crianças
entra trazendo uma planta verde e desenhos de frutas escritos:
perdão, acolhimento, partilha, solidariedade, mutirões, cestas
básicas, visita aos doentes, misericórdia... No altar, cada criança
proclama em voz alta e coloca o coração na árvore. No final,
todos cantam.

Animador(a) - “O fruto revela como foi cultivada
a árvore; assim, a palavra nos mostra o coração
do homem” (Eclo 27, 7). Por isso, é preciso cuidar do
nosso coração para que ele seja bom e produza
bondade no mundo. Apresentemos ao altar do
Senhor o esforço de cada um de nós, de nossas
famílias e comunidades em fazer a vontade de
Deus.
(José Acácio Santana)

Dos meus dons que recebi pelo Espírito de amor
trago os frutos que colhi e em tua mesa quero
pôr. (bis)

15. Canto das Oferendas

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

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.
(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 - Louvemos ao Senhor nosso Deus
por todas as pessoas, equipes, pastorais,
organizações, instituições... que promovem o
bem na igreja e na sociedade.
(D.R. - CD Canções para orar 1)

Glória, glória, aleluia! (3x) Louvemos ao Senhor!
1 - Na beleza do que vemos, Deus nos fala ao
coração, tudo canta, Deus é grande, Deus é bom
e Deus é Pai. É seu Filho Jesus Cristo que nos une
por amor. Louvemos ao Senhor!
2 - Deus nos fez comunidade, pra vivermos como
irmãos, braços dados, todos juntos, caminhemos
sem parar. Jesus Cristo vai conosco, Ele é jovem
como nós. Louvemos ao Senhor!
3 - Jesus Cristo é alegria, Jesus Cristo é amor.
Da vitória sobre a morte deu a todos o penhor.

Venceremos as tristezas, venceremos o temor.
Louvemos ao Senhor!

Deus nos faz irmãos

17. Pai Nosso

Presidente - Viver como irmãos é um testemunho
que a comunidade cristã é chamada a dar no
mundo. Como família de Deus reunida, rezemos
como Jesus nos ensinou. Pai Nosso...

18. Abraço da Paz

Animador(a) - Como filhos e filhas do Deus da
paz, saudemo-nos com um gesto de comunhão
fraterna.
(Zuleide - Lindomar Lopes)

1 - A paz que tenho eu te dou, a paz que tenho
vem do Amor de Deus. A paz que tenho eu te
dou, a paz que vem do meu Senhor.
Shalom, te amo, meu irmão. Jesus é nossa união,
a verdadeira paz. (bis)
2 - Buscando a graça e a oração, amando a todos
os irmãos, colheremos o perdão, realizando a
salvação.

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.

20. Oração

Presidente - Ó Deus, já recebemos o alimento
da Vossa Palavra, (e da Comunhão) que anima,
fortalece e nos convoca a vivê-la. Agora, vos
pedimos, alimentai-nos sempre e fazei-nos por
ela viver como irmãos e irmãs. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

Deus nos envia

21. Notícias e Avisos

- Na próxima quarta-feira inicia-se na nossa
Igreja o tempo da Quaresma e a Campanha
da Fraternidade. Procuremos preparar bem
as celebrações, os cantos, os Círculos Bíblicos,
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os gestos concretos para viver melhor este tempo
do ano litúrgico.

22. Catequese (ler para assembleia)
Celebração Dominical da Palavra de Deus
Elementos para o roteiro da celebração dominical
da Palavra de Deus
Na celebração da Palavra de Deus é necessário
integrar movimento e descanso, gesto e palavra,
canto e silêncio, expressão e interiorização, ação
dos ministros e participação da assembleia. Tudo
no ritmo harmonioso, respeitando a maneira
de ser a pessoa humana, levando em conta as
exigências da comunicação e da cultura do povo.
É preciso ainda valorizar os seguintes elementos:
1º: reunião em nome do Senhor (ritos iniciais);
2º: proclamação e atualização da Palavra (ritos da
Palavra); 3º: louvor e ação de graças; 4º: envio e
missão (ritos finais). Nas Celebrações Dominicais
da Palavra de Deus, os Ritos Iniciais, a Liturgia da
Palavra e os Ritos Finais seguem o mesmo roteiro
da Celebração Eucarística.
Guia Litúrgico Pastoral - Edições CNBB

23. Bênção

Presidente - O Deus da vida 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.
- A bênção do Deus bondoso, Pai e Filho e Espírito
Santo. Amém.
- Ide em paz, anunciai a Boa-Nova e que o Senhor
vos acompanhe. Graças a Deus.

prudente e compreensivo “não está cego”,
assim pode guiar a outros no bom caminho.
Nós nos relacionamos uns com os outros todos
os dias, mas o que é que destacamos nesse
relacionamento? Muitas vezes, destacamos o
que não constrói, o que não ajuda a pessoa
a vencer suas limitações... Quando somos,
de fato, fraternos ficamos atentos aos
nossos juízos, nem condenamos os outros
em suas pequenas falhas, escondendo as
grandes falhas que temos. Falta fraternidade
quando sempre “achamos que o culpado é
o outro”. Quem é bom demonstra os frutos
da bondade, sem vanglória, sem alarde, mas
vemos; do mesmo modo, quem não é bom,
também conhecemos seus frutos. O livro do
Eclesiástico nos ajuda a pensar sobre isso:
“O fruto revela como foi cultivada a árvore;
assim, a palavra mostra o coração do homem”
(Eclo 27,7). É preciso, pois, cuidar do coração
para que ele seja bom e produza bondade
no mundo. O que Jesus espera de cada um
de nós: que saibamos harmonizar nossa
vida, ou seja, que nossas palavras e atitudes
manifestem o que trazemos no coração. Jesus
nos dá um projeto de vida que nos enraíza na
rocha firme e inabalável que é Ele. Deixemos,
pois, que Ele escreva a lei de seu amor em
nosso coração, e, contando com sua graça,
progridamos no amor, rebaixando nossos
defeitos e fragilidades e exaltando nossa
vocação à santidade.
(Reflexões e Sugestões Litúrgicas - Deus Conosco 2019)

24. Canto final (D. Carlos Alberto Navarro - Waldeci Farias)

1 - Se um dia caíres no caminho, não digas nunca
ao teu pobre coração: és mau e traidor, ingrato
e desleal. Nem olhes mais para o céu, não tens
perdão
Rancor destrói um coração que errou. Melhor
usar de mansidão e amor.
2 - Corrige teu coração ferido dizendo: “Amigo,
coragem, vamos lá! Tentemos outra vez chegar
até o fim, e Deus é bom, Ele vai nos ajudar!”

Preparando a Partilha da Palavra

A Palavra de Deus nos ensina viver com
dignidade e honestidade. No Evangelho, Jesus
nos chama para que sejamos coerentes com
nossas atitudes, prudentes e compreensivos
com os outros. Viver a Palavra foi e será
sempre exigente, porém nos dá a verdadeira
liberdade e a paz. Isso posto, diz-nos Jesus.
“Pode um cego guiar outro cego? Não cairão
os dois em um buraco?” Quem é coerente,
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Leituras da Semana

2ª feira: Eclo 17,20-28; Sl 31, Mc 10,17-27
3ª feira: Eclo 35,1-15; Sl 49; Mc 10,28-31
4ª feira: Jl 2,12-18; Sl 50; 2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18
5ª feira: Dt 30,15-20; Sl 1, Lc 9,22-25
6ª feira: Is 58, 1-9a; Sl 50; Mt 9,14-15
Sábado: Is 58,9b-14; Sl 85; Lc 5,27-32
Domingo: Dt 26,4-10; Sl 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13
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