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“Deixaram tudo e o seguiram”
DEUS NOS REÚNE

mestre, esteja com todos vocês!
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.

01. ACOLHIDA
02. INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãos e irmãs, reunidos em comunidade para escutar a palavra de Deus,
somos convidados por ele a seguir seu
Filho Jesus, anunciando o seu reino com
simplicidade e despojamento.
Celebramos a Páscoa de Jesus que se
manifesta em todas as pessoas e grupos
que deixam tudo por causa do evangelho,
testemunhando a fraternidade e a solidariedade, mesmo vivendo em meio dos
conflitos e dificuldades.

05. PERDÃO
Dir.: Muitas vezes nos deixamos atingir
pelo desânimo e não cumprimos a tarefa
que nos foi confiada. Peçamos perdão,
rezando: Confesso a Deus...
TODOS: Deus, rico em misericórdia, tem
compaixão de nós, perdoa as nossas
faltas e guia-nos nos caminhos do teu
filho Jesus. Amém!
06. GLÓRIA:187 (CD12), 203 (CD3)

03. CANTO DE ABERTURA: 02/11 (CD 11)

Dir.: Expressemos o nosso louvor, glorificando o Pai, o Filho como o Espírito Santo,
Cantando: 187/203

04. SAUDAÇÃO INICIAL

07. ORAÇÃO

Dir.: Irmãos (ãs) Invoquemos a Trindade
santa, cantando:

Oremos (pausa). Guardai-nos e protegeinos, ó Deus, pois somos vossa família,
nascemos do vosso amor. Podemos
confiar sempre em vós, porque temos a
certeza de que vosso amor não se cansa.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

TODOS: Em nome do Pai...
Dir.: O senhor que encaminha nossos corações para o amor, e no seguimento ao

15. PRECES DA COMUNIDADE

DEUS NOS FALA

Dir.: Deus, autor da vida, a vós dirigimos
as nossas preces.

08. PRIMEIRA LEITURA: IS 6,1-2 A.3-8

Ajudai-nos, ó Pai com a vossa graça!

09. SALMO RESPONSORIAL: 137 (138)

Dai sabedoria às lideranças de nossas
comunidades, para que sejam portas que
conduzam á vida.

Vou cantar-vos, ante os anjos, ó Senhor,
e ante o vosso templo vou prostrar-me.

Fortalecei nossos Bispos, Padres, Diáconos, Religiosos(as), para que guiem
fielmente a tua igreja.

Ó Senhor, de coração eu vos dou graças,
porque ouvistes as palavras dos meus
lábios! Perante os vossos anjos vou cantarvos e ante o vosso templo vou prostrar-me.

Socorrei os oprimidos, amparai os desanimados, para que em todos se manifeste
a vitória da cruz.

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.

Conduzi a Igreja de Vitória neste período
pós-sinodal, a fim de que seja fiel ao seu
chamado.

Os reis de toda a terra hão de louvar-vos,
quando ouvirem, é Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vosso caminhos e dirão:
“Como a glória do Senhor é grandiosa!”

Dir.: Cheguem a vós, Pai de Bondade as
preces que a igreja vos dirige em nome do
teu filho Jesus. Amém
16. PARTILHA DOS DONS: 448/534 (CD11)

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!

17. LOUVAÇÃO
Dir: O Senhor esteja com vocês!
TODOS: Ele está no meio de Nós!

10. SEGUNDA LEITURA: 1COR 15,1-11

Dir.: Demos graças ao Senhor Nosso Deus!

11. EVANGELHO: LC 5, 1-11

TODOS: É nosso dever e nossa salvação!

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 380/ 387 (CD11)

Dir.: Nos te damos graças, ó Pai, por que
nesta celebração nos acolhes e nos reúnes
em teu amor. És bendito, por nos chamar
para contribuirmos com o projeto do teu
filho Jesus.

13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ
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Via Sacra até o Palácio Anchieta. Traga
sua bandeira roxa e algo para juntos
partilharmos (frutas, biscoitos, etc...)

Dir.: Nós te louvamos pela presença do
teu reino no meio de nós, construído por
aqueles e aquelas que chamastes. Ti elevamos nossa oração com as palavras que
o teu filho nos ensinou...

• Após a Via Sacra acontece Exposição
de grupos de Economia Solidária.

18. PAI NOSSO

23. BENÇÃO E DESPEDIDA

19. SAUDAÇÃO DA PAZ: 598 (CD12),
603 (CD5)

Dir.: O Senhor esteja com vocês!

20. COMUNHÃO: 1106/ 1118/1109

TODOS: Ele está no meio de Nós!

21. ORAÇÃO

(Convidar os leitores e ministros para imporem as mãos sobre o povo)

Oremos (pausa). Nos reuniste Senhor,
nesta celebração para renovar nosso chamado ao anúncio de tua palavra,sustentanos em nossa vocação e dá-nos coragem
para assumir o compromisso de seguir os
passos do teu filho que é a luz de nossas
vidas. Amém.

Dir.: O Deus da vida nos torne firmes na
missão, alegres na esperança e solidários
na caminhada: Amém!
Dir.: Abençoe-nos o Pai, Filho e Espírito
Santo: Amém!
Vamos em paz e que a Graça do Senhor
nos acompanhe! Graças a Deus!

DEUS NOS ENVIA

24. CANTO FINAL: 1110/1112/802 (CD26)
25. LEITURAS DA SEMANA

22. NOTÍCIAS E AVISOS

2ªf

Agendem! Abertura da Campanha da
Fraternidade Ecumênica 2010

1Rs 8,1-7.9-13 / Sl 131 /
Mc6,53-56

3ªf

1Rs 8,22-23.27-30 / Sl 8 /
Mc 7,1-13

• Procissão do Encontro - 21/02/2010

4ªf

1Rs 10,1-10 / Sl 36 / Mc 7,14-23

5ªf

1Rs 11,4-13 / Sl 105 /
Mc 7, 24-30

6ªf

1Rs 11,29-32;12.19 / Sl 8 /
Mc 7,31-37

• Concentração dos homens: Parque
Moscoso, às 15h30
• Concentração das mulheres: Antiga
Capitania dos Portos, às 15h30

Sab 1Rs 12,26 -32; 13,33-34 /
Sl 10 / Mc 8,1-10

• Encontro na Praça Costa Pereira com
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ORIENTAÇÕES
• Valorizar os ministérios presentes na comunidade na procissão de
entrada.
• Convidar as pessoas para uma
missão concreta na comunidade.
• Na partilha, apresentar os frutos
do trabalho da comunidade.
• Acolhida (na porta), pode-se usar
uma destas frases como mensagem:
“Pescar homens” caracteriza a missão de Jesus dada aos a quem ele
elege para o seguimento... “Pescar
homens” inclui toda atividade ministerial do Discípulo que, com suas palavras e ações, anuncia e faz presente
o reino de Deus... “Pescar homens”
é tirá-los das situações de morte
e resgatá-los para cristo, para que
vivam em comunhão de vida e liberdade com ele e para ele... “Pescar”,
Portanto é pregar uma fé libertadora,
animar os desanimados, denunciar
as injustiças e fazer da religião algo
prazeroso de modo a conseguir “Uma
grande quantidade de peixes que se
comprometa com o reino ainda em
construção...”. Adaptação do livro:
Discípulos de Jesus - De Santiago Silva Retamalhes, Ed. Paulinas/Paulus.

a construir novas relações, apontando
princípios de justiça, denunciando ameaças
e violações da dignidade e dos direitos, e
consequentemente, abrindo caminhos de
solidariedade.
A vida em fraternidade é expressão do
Evangelho e testemunha a nossa condição
de filhos e filhas de Deus. A fraternidade e
a solidariedade suscitam uma sociedade
em que todos se sintam como família,
imbuídos de harmonia, segurança e em paz.
Embora a palavra paz não apareça no tema
e no lema desta Campanha, ela continua
como horizonte amplo e profundo da reflexão e da ação. Sabemos que a paz é ilusória
quando o interesse econômico sacrifica
pessoas, cria desigualdades inaceitáveis
e acaba sendo um ídolo que governa a
vida da sociedade.

A Fraternidade e a Quaresma

A Campanha da Fraternidade contribui para
a vivência do espírito quaresmal, promovendo a conversão da pessoa em todas
as suas dimensões: pessoal, comunitária
e social. E a Quaresma é mesmo esse
tempo propício para a conversão, momento
favorável para refletirmos e propormos
mudanças a esse sistema que oprime e
aprisiona. No entanto, esta conversão não
deve se limitar ao tempo da quaresma, mas
deve produzir frutos que a testemunhem e
que permaneça para a vida eterna.

A Campanha da Fraternidade deste ano,
assim como as anteriores, quer ajudar

Equipe Arquidiocesana da Campanha da
Fraternidade 2010
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