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1º Domingo da Quaresma - 21/02/2010

“A Escritura diz: ‘Adorarás o Senhor teu Deus,
e só a ele servirás”
Abertura oficial da Campanha da Fraternidade Ecumênica

DEUS NOS REÚNE
01. ACOLHIDA
02. INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãos e irmãs, estamos iniciando
o ciclo pascal que vai até Pentecostes.
Neste 1º domingo da quaresma, somos
chamados a refletir que a libertação é
dom de Deus e conquista das pessoas.
Celebramos a páscoa de Jesus Cristo
que acontece em todas as atitudes de
conversão.
As Igrejas cristãs no Brasil, que fazem
parte do CONIC, apresentam a Campanha
da Fraternidade Ecumênica - 2010, com o
tema ECONOMIA E VIDA e o lema “Vocês
não podem servir a Deus e ao dinheiro”
(MT 6,24). O objetivo geral: “Colaborar
na promoção de uma economia a serviço
da vida”. Nesta CFE, nossas comunidades cristãs são convocadas a deixar-se

interpelar pelas palavras de Jesus: “Não
acumuleis para vós tesouros no céu”.
(MT 6,19-20).
Não podemos servir a Deus e ao Dinheiro.
A exemplo de Jesus, sejamos simples no
uso dos bens materiais, solidários com
os pobres, na distribuição gratuita dos
Dons de Deus.
03. CANTO DE ABERTURA: HINO CFE2010/
78 (CD24)
04. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: Irmãos e irmãs, que a graça de nosso
Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a
comunhão do Espírito Santo, estejam com
todos vocês.
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
05. PERDÃO: 175/181 (CD3)

Haverão de te levar em suas mãos, para o
teu pé não se ferir nalguma pedra. Passarás
por sobre cobras e serpentes, pisarás por
sobre leões e outras feras.

Dir.: Reconhecendo nossas fraquezas, no
início deste tempo quaresmal, peçamos a
conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os
irmãos e irmãs (silêncio).

“Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo
e protegê-lo, pois meu nome ele conhece.
Ao invocar-me hei de ouvi-lo e atendê-lo,
e a seu lado eu estarei em suas dores.”

Cantemos.
Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.

09. SEGUNDA LEITURA: Rm 10,8-13
10. EVANGELHO: Lc 4,1-13

06. ORAÇÃO

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO: Refrão do
232 + antífona do dia/ 339 (CD16)

Oremos (pausa). Senhor Deus, nesta quaresma nós pedimos vossa ajuda para conhecer melhor Jesus Cristo que nos ama.
Queremos ser mais cristãos, amando-o
de verdade, sempre, por toda a vida. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém.

12. PARTILHA DA PALAVRA: refrão do
232 + antífona do dia/ 339 (CD16)
13. PROFISSÃO DE FÉ
14. RITO DO CATECUMENATO: Eleição
(onde houver batismo na noite pascal)

DEUS NOS FALA

15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Em comunhão com todas as pessoas
que se preparam, nesse tempo quaresmal
para celebrar com dignidade a páscoa do
Senhor, apresentamos a Deus os nossos
pedidos.

07. PRIMEIRA LEITURA: Dt 26,4-10
08. SALMO RESPONSORIAL: 90(91)
Em minhas dores, ó Senhor, permanecei
junto de mim!

Ó Senhor, escuta a nossa prece!

Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive
à sombra do Senhor onipotente, diz ao
Senhor: “Sois meu refúgio e proteção, sois
o meu Deus, no qual confio inteiramente”.

(preces preparadas pela equipe, lembrando o tempo quaresmal e a Campanha da
fraternidade ecumênica 2010)
Dir.: Acolhe Deus de amor e bondade os
pedidos que elevamos a ti, e aqueles que
ficaram no silêncio do coração dos teus
filhos aqui reunidos, por Cristo nosso Senhor. Amém.

Nenhum mal há de chegar perto de ti,
nem a desgraça baterá à tua porta; pois
o Senhor deu uma ordem a seus anjos
para em todos os caminhos te guardarem.
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16. PARTILHA DOS DONS: CD - CFE 2010
- faixa 3/ 520 (CD20)

DEUS NOS ENVIA

17. LOUVAÇÃO: 301 (CD 18)
Dir.: O Senhor esteja convosco!

22. NOTÍCIAS E AVISOS

TODOS: Ele está no meio de nós!

• Abertura oficial da Campanha da Fraternidade – 15h30 –Começando com a
Procissão do Encontro - Homens saindo do
Parque Moscoso e mulheres da Capitania
dos Portos na Capixaba, o encontro será
na Costa Pereira, onde continuaremos o
momento celebrativo (Via Sacra) que vai
culminar na Praça do Palácio Anchieta
com uma grande partilha. Participe! Traga
a sua Bandeira roxa e algo para partilhar
(pão ou fruta).

Dir.: Demos graças ao Senhor nosso Deus.
TODOS: É nosso dever e nossa salvação.
(O dirigente convida a todos a louvar e
agradecer por todas as atitudes e iniciativas
de conversão, de adesão ao projeto de
Deus que defende a vida, principalmente
no que diz respeito a Campanha da Fraternidade, que chama a atenção para que
não nos deixemos seduzir pelas riquezas
deste mundo, mas que sejamos solidários
na partilha, ao final convida a cantar pelos
louvores.)

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: Deus todo-poderoso nos abençoe com
sua bondade e infunda em nós a sabedoria
da salvação.

Canto:
18. PAI NOSSO

TODOS: AMÉM.

19. SAUDAÇÃO DA PAZ: 599 (CD12)/
590 (CD26)
20. COMUNHÃO: 650/ 653 (CD14)

Dir.: Sempre nos alimente com os ensinamentos da fé e nos faça perseverantes
nas boas obras.

21. ORAÇÃO

TODOS: AMÉM.

Oremos (pausa). Fortificados por esta
celebração nós vos damos graças, ó
Deus, e imploramos a vossa clemência;
fazei com que sejamos perseverantes na
sinceridade do vosso amor e manifestemos em nossa vida frutos de conversão,
por Cristo nosso Senhor. Amém.

Dir.: Oriente para Ele os nossos passos, e
nos mostre o caminho da caridade e da paz.
TODOS: AMÉM.
Dir.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo.
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TODOS: AMÉM.
Dir.: Vamos em paz e que o Senhor nos
acompanhe.

• Melodias para os salmos ANO C
– CD – Cantando os Salmos – Vol I
e II, Irmã Miriam – Paulus.

TODOS: GRAÇAS A DEUS.
24. CANTO FINAL: 792 (CD26), 790
25. LEITURAS DA SEMANA
2ªf

1Pd 5,1-4; Sl 22; MT 16,13-19

3ªf

Is 55,10-11; Sl 33; MT 6,7-15

4ªf

Jn 3,1-10; Sl 50; Lc 11,29-32

5ªf

Est 4,17; Sl 137; Mt 7,7-12

6ªf

Ez 18,21-28; Sl 129; Mt 5,20-26

Sáb Dt 26,16-19; Sl 118; Mt 5,43-48
ORIENTAÇÕES
• Pode-se usar a oração da CFE
2010 nas preces, dividindo em dois
coros, com um dirigente na parte
inicial.
• No momento de partilha pode-se
sugerir, como gesto concreto, que a
comunidade faça uma campanha de
alimentos não perecíveis, durante a
quaresma, para se distribuir com as
famílias carentes.
• Os folhetos de subsídios são muito
úteis, mas não devem substituir a
criatividade da equipe que prepara
a celebração.

Oração Campanha da
Fraternidade Ecumênica 2010
Ó Deus criador, do qual tudo nos vem,
nós te louvamos pela beleza e perfeição
de tudo que existe como dádiva gratuita
para a vida.
Nesta Campanha da Fraternidade Ecumênica, acolhemos a graça da unidade e da
convivência fraterna, aprendendo a ser
fiéis ao Evangelho. Ilumina, ó Deus, nossas
mentes para compreender que a boa nova
que vem de ti é amor, compromisso e
partilha entre todos nós, teus filhos e filhas.
Reconhecemos nossos pecados de omissão diante das injustiças que causam exclusão social e miséria. Pedimos por todas
as pessoas que trabalham na promoção
do bem comum e na condução de uma
economia a serviço da vida.
Guiados pelo teu Espírito, queremos viver
o serviço e a comunhão, promovendo
uma economia fraterna e solidária, para
que a nossa sociedade acolha a vinda do
teu reino.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
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