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“Porém, Jesus, passando pelo meio deles,
continuou o seu caminho”
DEUS NOS REÚNE
01. ACOLHIDA
02. INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãos e irmãs em Cristo, neste
domingo, páscoa semanal, continuamos
a celebrar o mistério da manifestação de
Jesus como Salvador de todos que estão
dispersos pelo mundo.
Nesta celebração recordamos o dia em que
Ele viveu a experiência de desprezo, rejeição
e expulsão de sua cidade, consequência
de sua prática e de sua missão profética.

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
santo. Amém.
Dir.: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito
Santo estejam com vocês.
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
05. PERDÃO
Dir.: Coloquemo-nos em atitude de silêncio
pensando em tudo aquilo que nos impede
de professar dignamente a nossa fé.
Silêncio

Somos convidados a celebrar com todos
os povos e culturas o louvor de nosso
Deus, que nos fortalece e nos dá coragem
para cumprir a nossa missão profética.
Cantemos alegremente.
03. CANTO DE ABERTURA: 8 (CD24),
37(CD4)
04. SAUDAÇÃO INICIAL

Canto: 151, 169 (CD3)
06. GLÓRIA
Dir.: Glorifiquemos aos Deus de amor, que
nos fala, nos acolhe e sempre está presente
em nossa caminhada eclesial, cantando:
203, 211 (CD3).

07. ORAÇÃO

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 381 (CD16)

Oremos (pausa). 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.

13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ
Dir.: Professemos a nossa fé, na certeza
da pertença a essa Igreja de mártires. Creio
em Deus Pai todo poderoso...
15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Coloquemos diante de Deus os nossos
pedidos.

DEUS NOS FALA
08. PRIMEIRA LEITURA: Jr 1,4-5.17-19

Acolhei a nossa prece, Senhor!

09. SALMO RESPONSORIAL: 70(71)

Senhor, ajuda-nos a ser como o profeta
Jeremias, que renunciou a si mesmo e se
colocou contra as estruturas da época,
na certeza de que esse era o chamado e
a exigência de Deus, para o cumprimento
de seu projeto. Nós te pedimos.

Minha boca anunciará todos os dias,
vossas graças incontáveis, ó Senhor.
Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor:
que eu não seja envergonhado para sempre!
Porque sois justo, defendei-me e libertaime! Escutai a minha voz, vinda salvar-me!

Senhor, fortalece a fé de todos nós que
assumimos o Batismo, para sermos no
mundo autênticos profetas. Nós te pedimos.

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.

Senhor, vem em socorro de nossa fragilidade para que possamos ser mais fiéis a
Deus do que aos homens. Nós te pedimos.
(Continuar espontaneamente ou preparada pela
equipe)

Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança, em vós confio desde a minha
juventude! Sois meu apoio dês antes que
eu nascesse, desde o seio maternal, o
meu amparo.

Dir.: Acolhe, ó Pai, as nossas preces que
te pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém.

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.

16. PARTILHA DOS DONS: 518 (CD4),
527(CD20)
Dir.: Em agradecimento a Deus pelos dons
recebidos, de co-responsabilidade da manutenção da comunidade, partilhamos o
que temos e somos.

10. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 12,31-13,13
11. EVANGELHO: Lc 4,21-30
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17. LOUVAÇÃO

22. ORAÇÃO

Dir.: O Senhor esteja com vocês.

Oremos (pausa). Nesta celebração, ó Deus,
vosso povo esteve unido 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.

TODOS: Ele está no meio de nós!
Dir.: Demos graças ao Senhor e nosso
Deus.
TODOS: É nosso dever e nossa salvação.

DEUS NOS ENVIA

Dir.: Bendizemos a Ti, Senhor Deus, Criador
amoroso, digno de todo louvor.

23. NOTÍCIAS E AVISOS

Dir.: Bendizemos teu nome santo e rendemos graças às maravilhas que criastes.

• Agendem! Dia 21 de fevereiro – 15h30
– no centro de Vitória - acontecerá a abertura Oficial da Campanha da Fraternidade
Ecumênica - 2010, motivem o nosso povo
para participar.

Dir.: Tuas obras e tuas criaturas são sinais
de tua presença no meio de nós.
Dir.: Bendizemos a Ti, cantando.

24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

CANTO: 323 (CD18)

Dir.: Deus, que pela ressurreição do seu
Filho único nos deu a graça da redenção
e nos adotou como filhos e filhas, nos
conceda a alegria de sua bênção.

18. SAUDAÇÃO DA PAZ
Dir.: Como filhos e filhas do Deus da paz,
saudemo-nos com um gesto de comunhão
fraterna.

TODOS: Amém.
Dir.: Aquele que, por sua morte, nos deu
a eterna liberdade, nos conceda, por sua
graça, a herança eterna.

19. PAI NOSSO

TODOS: Amém.

Dir.: Rezemos a oração universal que o
próprio Cristo nos ensinou: Pai-nosso...

Dir.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo.

20. SAUDAÇÃO DA PAZ

TODOS: Amém.

Dir.: Como filhos e filhas do Deus da paz,
saudemo-nos com um gesto de comunhão
fraterna.

Dir.: Vamos em paz guiados pelo Bom
Pastor.
TODOS: Graças a Deus.

21. COMUNHÃO: 644 (CD14), 662 (CD11)
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25. CANTO FINAL: 795 (CD11), 792 (CD26)

Economia e Vida

26. LEITURAS DA SEMANA
2ªf 2Sm 15,13-14.30;16,5-13a; Sl 3; Mc
5,1-20
3ªf Ml 3,1-4 ou Hb 2,14-18; Sl 23; Lc
2,22-40
4ªf 2Sm 24,2.9-17; Sl 31; Mc 6,1-6
5ªf 1Rs 2,1-4.10-12; Cânt. 1Cr 29,10-12;
Mc 6,7-13
6ªf Eclo 47,2-13; Sl 17; Mc 6,14-29
Sab 1Rs 3,4-13; Sl 118; Mt 6,30-34

“Vocês não podem servir a Deus e ao
Dinheiro” (Mt 6,24). Com esse lema a
Campanha da Fraternidade Ecumênica
(CFE) 2010 vai nos provocar grandes desafios, um deles é essa escolha quotidiana
em nossa vida.

ORIENTAÇÕES
• Preparar um mural na porta de
entrada com fotografias ou nomes de
pessoas, profetas de ontem e de hoje.
• Após a homilia, a assembleia poderá renovar o compromisso de sua
vocação profética, cantando o hino
“Antes que te formastes dentro do
seio de tua mãe...818)
• Os folhetos de subsídios são muito
úteis, mas não devem substituir a
criatividade da equipe que prepara
a celebração.
• Melodias para os salmos ANO C
– CD – Cantando os Salmos – Vol I
e II, Irmã Miriam – Paulus.

A partir do mês de fevereiro, o Folheto
Caminhada destinará esse espaço para
a discussão do tema “Economia e Vida”.
Para começar nossa conversa levantamos
os 04 desafios e questionamentos propostos pela CF 2010 e que também estão no
Texto-Base:
• Como a fé cristã pode inspirar uma
economia que seja dirigida em função da
construção do Bem Comum?
• Em que medida existe responsabilidade
das pessoas em relação à economia e
como isso afeta a vida das pessoas e do
meio ambiente?
• Que aspectos de conversão pessoal e
de mudança estrutural poderiam ser considerados para que, de fato, a economia
esteja a serviço da vida?
• Como fazer para que essas preocupações
não sejam transitórias, mas se tornem,
de fato, balizamento moral permanente?
Acompanhe no próximo Folheto o desenrolar dessa discussão.
Paz e bem!
Equipe Arquidiocesana da CFE 2010
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