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Nº 2062 - Ano C - Róseo
4º Domingo da Quaresma - 14/03/2010

“Este teu irmão estava morto e tornou a viver.”
DEUS NOS REÚNE

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
05. PERDÃO: 182 (CD12), 180

01. ACOLHIDA
Anim.: Celebrando o 4º domingo da Quaresma, nos entreguemos ao amor do Pai
que sempre nos acolhe. Louvado seja
Nosso Senhor Jesus Cristo.
02. INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãos e irmãs a Liturgia de hoje
nos fala da libertação. Deus nos liberta.
Conduz seu povo para uma terra que produz
alimentos, saciando a fome. Com amor
estende os braços e acolhe aquele que,
arrependido, volta para casa. Na certeza
de estarmos saciados no amor do Pai,
caminhemos rumo a Páscoa de Jesus
e unidos cantemos, iniciemos a nossa
celebração.
03. CANTO DE ABERTURA: 47 (CD24)/
17 (CD13)
04. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Irmãos e irmãs, acolhidos por Deus,
nosso Pai, estamos reunidos: Em Nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo. AMÉM.
Dir.: O amor de Deus que nos acolhe em
uma só família, fazendo-nos filhos amados,
esteja com todos vocês.

Dir.: Confiante na misericórdia do Pai que
acolhe seus filhos em suas fraquezas,
porém arrependidos e humildes, peçamos a
Deus que nos perdoe de nossas faltas para
melhor celebrarmos a alegria da salvação.
06. ORAÇÃO
Oremos (pausa). Ó Deus, por Jesus, nosso
irmão, vosso povo, pecador, de novo se
faz vosso amigo, volta a ser povo de irmãos. Dai-nos então a graça de preparar
nossa Páscoa com a alma toda em festa,
com entusiasmo e fé. Por Nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém!

DEUS NOS FALA
07. PRIMEIRA LEITURA: Js 5,9a.10-12
08. SALMO RESPONSORIAL: Sl 33(34)
Provai e vede quão suave é o Senhor!
Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo,
seu louvor estará sempre em minha boca.
Minha alma se gloria no Senhor; que ouçam
os humildes e se alegrem!

Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome! Todas as
vezes que o busquei, ele me ouviu, e de
todos os temores me livrou.

que só de Ti vem a segurança e proteção
que necessitamos. Nós te pedimos.
Dir.: Acolhe Pai querido todas estas súplicas e aquelas que ficaram no silêncio de
nossos corações, em nome de Teu Filho
que contigo vive e reina na unidade do
Espírito Santo. Amém.

Contemplai a sua face e alegrai-vos, e
vosso rosto não se cubra de vergonha!
Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, o
Senhor o libertou de toda angústia.

16. PARTILHA DOS DONS: 518 (CD4)/
528 (CD20)

09. SEGUNDA LEITURA: 2Cor 5,17-21

Dir.: Trazemos ao altar do Senhor nossos
dons. Partilhemos nossas dádivas materiais
e coloquemos também a disposição da
comunidade os dons que o Espírito Santo
nos concede. Cantemos...

10. EVANGELHO: Lc 15,1-3.11-32
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 232 + antífona do dia / 353 (CD16)
12. PARTILHA DA PALAVRA

17. LOUVAÇÃO

13. RITO DO CATECUMENATO: (onde
houver batismo na noite pascal)

Dir.: O Senhor esteja convosco.
TODOS: Ele está no meio de nós.

14. PROFISSÃO DE FÉ

Dir.: Ó Pai, vos louvamos pela vossa criação. Vos louvamos pela salvação que nos
redimistes por meio de vosso Filho Jesus
Cristo, que se entregou por nós. Envie o
vosso Espírito Santo a fim de compreendermos que o amor está acima da lei e
deve contribuir para o bem dos seus filhos,
nossos irmãos.

15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Elevemos a Deus nossas súplicas e
confiantes rezemos.
Atendei-nos senhor, por vosso amor.
Ó Pai, dai-nos o dom da generosidade e
da partilhar para que esta campanha da
fraternidade ecumênica, nos alerte para
servirmos ao Senhor com fidelidade, cientes de que outra economia é possível. Nós
te pedimos.

Glória a ti senhor, toda graça e louvor.
Dir.: Fazei que atentos ao apelo do Evangelho, caminhemos com as Igrejas do
mundo inteiro em unidade com o Bento XVI,
e elas sejam sinais da presença do Cristo
ressuscitado. Tornai nossas comunidades
cada vez mais sinal de vossa bondade e
unida na caminhada com a arquidiocese
sob a orientação do nosso Bispo D. Luiz
e seu Auxiliar D. Mario.

Senhor, somos seu povo amado. Como
fizestes aos israelitas dá-nos a graça de
termos a cada dia o alimento diário que
sacia nossa fome. Nós te pedimos.
Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Ajudai-nos Senhor a sermos perseverantes no anúncio de sua Palavra que
nos une como família, reconciliando-nos
em vosso amor. Nós te pedimos.

Glória a ti senhor, toda graça e louvor.
Dir.: Te pedimos, ó Pai, pelos irmãos e
irmãs falecidos, pois só vós os conhecestes; acolhei-os junto a vós, na vossa
misericórdia.

Deus, Pai acolhedor, como o filho perdido
teve consciência da necessidade do amor
do Pai, que também nós compreendamos

Glória a ti senhor, toda graça e louvor.
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Dir.: Cheguem a Ti, Ó Pai de Amor, os
nossos louvores e as nossas preces, pelas
mãos daquele que é nosso único mediador,
Jesus Cristo, nosso Senhor.

22. NOTÍCIAS E AVISOS
• Informar os horários das celebrações
da Semana Santa;
• XI Via Sacra do Menor: dia 31 de março
a Arquidiocese nos convida a participar no
Centro de Vitória a partir da 8h;
• Missa dos Santos Óleos: somos convidados a participar no dia 01/04 (Quinta-feira
Santa) na Catedral Metropolitana de Vitória.
• Festa de Nossa Senhora da Penha: aproximam-se os festejos de nossa Padroeira.
Fiquemos atentos, agendem para participar
ao menos no dia de sua Área Pastoral.
Sempre às 15h no Convento da Penha.
Dia 04/04 - Área Pastoral Serrana
Dia 05/04 - Área Pastoral Vila Velha
Dia 06/04 - Área Pastoral Cariacica e Viana
Dia 07/04 - Área Pastoral Benevente
Dia 08/04 - Área Pastoral Serra
Dia 09/04 - Área Pastoral Vitoria
• Acesse o nosso site para saber as notícias da Arquidiocese - www.aves.org.br

18. PAI NOSSO
Dir.: Em sintonia com a Campanha da
Fraternidade rezemos o Pai Nosso Ecumênico: Pai nosso que estás nos céus.
Santificado seja o teu nome. Venha o teu
Reino. Seja feita a tua vontade, assim na
terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Perdoa-nos as nossas ofensas, assim
como nós perdoamos a quem nos tem
ofendido.
E não nos deixes cair em tentação, mas
livra-nos do mal, pois teu é o Reino, o poder
e a glória para sempre. Amém!
19. SAUDAÇÃO DA PAZ: 604 (CD26)/
608 (CD12)
Dir.: Acolhendo-nos uns aos outros com
amor paternal, saudemo-nos com um
abraço fraterno.

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Deus do amor e do perdão nos
conceda suas bênçãos. Em nome do Pai
do Filho do Espírito Santo. Amém.

20. COMUNHÃO: 531/ 639 (CD14)
Dir.: Felizes os convidados...

Dir.: Vamos em paz e que Deus nos acompanhe. Amém.

21. ORAÇÃO
Ó Deus, Vós sois a luz do mundo que ilumina e enche de santa alegria o coração
das pessoas. Nunca falte em nossa vida
a Vossa divina luz, que faz pensar o que
é bom e nos leva a Vós. Por Cristo nosso
Senhor. Amém!

24. CANTO FINAL: 795 (CD11)/ 788
25. LEITURAS DA SEMANA
2ª f Isaias 65,17-21; Salmo 30;
3ª f Ezequiel 47,1-12; Salmo 46;
João 5,1-16
4ª f Isaias 49,8-15; Salmo 145;
João 5,17-30
5ª f Êxodo 32,7-14; Salmo 106;
João 5,31-47
6ª f Sabedoria 2,1a.12-22; Salmo 34;
João 7,1-2.10.25-30
Sáb Jeremias 11,18-20; Salmo 7;
João 7,40-53

(Pode-se substituir pela Oração da Campanha da fraternidade)

DEUS NOS ENVIA
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ORIENTAÇÕES
• Na procissão de entrada levar o
cartaz da CF 2010, colocando-o num
lugar de destaque.
• O momento da paz, pode-se motivar um momento de silêncio e deixar
os cumprimentos para a Páscoa.
• 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.

Economia Solidária
Uma outra economia
acontece!
Um apontamento que a Campanha da
Fraternidade 2010 nos leva a refletir é sobre
a Economia Solidária. Mas o que viria ser
essa nova alternativa diante ao sistema
econômico que nos é colocado como
única opção? Tentaremso em poucas palavras explicar o que viria ser esse modelo.
Economia solidária é um jeito diferente de
produzir, vender, comprar e trocar o que é
preciso para viver. Sem explorar os outros,
sem querer levar vantagem, sem destruir
o ambiente. Cooperando, fortalecendo o
grupo, cada um pensando no bem de todos
e no próprio bem.
A economia solidária vem se apresentando,

nos últimos anos, como inovadora alternativa de geração de trabalho e renda e
uma resposta a favor da inclusão social.
Compreende uma diversidade de práticas
econômicas e sociais organizadas sob
a forma de cooperativas, associações,
clubes de troca, empresas autogestionárias, redes de cooperação, entre outras,
que realizam atividades de produção de
bens, prestação de serviços, finanças
solidárias, trocas, comércio justo e consumo solidário.
Nesse sentido, compreende-se por economia solidária o conjunto de atividades
econômicas de produção, distribuição,
consumo, poupança e crédito, organizadas
sob a forma de autogestão. Considerando
essa concepção, a Economia Solidária
possui as seguintes características: Cooperação, autogestão, dimensão econômica
e solidariedade.
Considerando essas características, a
economia solidária aponta para uma nova
lógica de desenvolvimento sustentável com
geração de trabalho e distribuição de renda,
mediante um crescimento econômico com
proteção dos ecossistemas. Seus resultados econômicos, políticos e culturais são
compartilhados pelos participantes, sem
distinção de gênero, idade e raça. Implica
na reversão da lógica capitalista ao se opor
à exploração do trabalho e dos recursos
naturais, considerando o ser humano na
sua integralidade como sujeito e finalidade
da atividade econômica.
Mais detalhes no site: http://www.fbes.org.br/
Fonte: Fórum Brasileiro de Economia Solidária
Equipe Arquidiocesana da Campanha da
Fraternidade 2010
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