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“Sede todos concordes uns com os outros e não
admitais divisões entre vós”
DEUS NOS REÚNE
01. ACOLHIDA
02. INTRODUÇÃO
Anim.: Hoje, vemos se cumprir o anúncio feito na noite de Natal: “O povo que
estava nas trevas viu uma grande luz!”
Acompanhamos Jesus no início de sua
missão, na Galileia, junto aos mais pobres,
anunciando a chegada do reino de Deus,
chamando os seus primeiros discípulos e
curando a multidão.
Celebramos a Páscoa de Jesus Cristo que
se manifesta na luta de todas as pessoas
e grupos que se fazem presença de amor
junto aos excluídos e marginalizados e
que tornam presente entre nós o reino que
Jesus veio anunciar.
03. CANTO DE ABERTURA: 02 (CD 11) /
04. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO
ESPÍRITO SANTO. AMÉM!
Dir.: O Deus da esperança, que nos
cumula de toda alegria e paz em nossa
fé, pela ação do Espírito Santo, esteja
com todos vocês.
TODOS: BENDITO SEJA DEUS QUE NOS
REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
05. PERDÃO
Dir.: Irmãos e irmãs reconhecemos as
nossas culpas e peçamos a misericórdia de
Deus, cantando: 161 (CD 3) / 167 (CD 3)
Dir.: Deus todo-poderoso, tem compaixão
de nós, perdoa as nossas faltas e nos
conduza à vida eterna. Amém.
06. GLÓRIA: 191 (CD 12) / 202 (CD 3)
Dir.: Glorifiquemos o Pai e o Filho com o
Espírito Santo, cantando:

07. ORAÇÃO

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: Aleluia +
Antífona

Oremos(pausa) Ó Deus, rico em misericórdia, dirige a nossa vida segundo o
teu amor, para que possamos, em nome
do teu Filho, frutificar em boas obras e
agir sempre a serviço da vida. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém!

13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ
15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Irmãos e irmãs, Jesus intercede agora
por todo o seu povo junto do Pai. Vamos
nos unir à sua prece, dizendo:

DEUS NOS FALA

Ó SENHOR, ESCUTA A NOSSA PRECE.
08. PRIMEIRA LEITURA: Is 8,23b-9,3
– Realiza tua promessa de paz a todos os
povos do mundo, minimizando os conflitos
entre as nações, famílias, reduzindo a
mortalidade por meio de armas de fogo.

09. SALMO RESPONSORIAL: 26(27)
O Senhor é minha luz e salvação.

– Manda a força renovadora do teu Espírito sobre todas as Igrejas cristãs, para
que testemunhem no mundo a alegria da
ressurreição.

O Senhor é a proteção da minha vida.
O Senhor é minha luz e salvação;
de quem eu terei medo?
O Senhor é a proteção da minha vida;
perante quem eu tremerei?

– Ilumina Senhor nós que estamos ouvindo
a palavra de salvação, para que possamos
acolher com alegria o evangelho e ver os
frutos de conversão que ela produz.

Ao Senhor eu peço apenas uma coisa,
e é só isto que eu desejo:
habitar no santuário do Senhor
por toda a minha vida;
saborear a suavidade do Senhor
e contempla-lo no seu templo.

Dir.: Deus nossa força e proteção, atende
as nossas preces e guia-nos em teus caminhos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver
na terra dos viventes.
Espera no Senhor e tem coragem,
espera no Senhor!

16. PARTILHA DOS DONS: 518 (CD 4) /
523 (CD 20)
17. RITO DA COMUNHÃO

10. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 1,10-13.17

(Segue orientações de Dom Luiz no verso
do folheto)

11. EVANGELHO: Mt 4,12-23
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18. PAI NOSSO

Dir.: O Senhor dirija para nós o seu rosto
e nos dê a paz.

19. SAUDAÇÃO DA PAZ

TODOS: Amém!

Dir.: Irmãos e irmãs, por sua morte e
ressurreição, o Cristo nos reconciliou!
Demo-nos uns aos outros o abraço da paz!

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

20. COMUNHÃO: 738 (CD 11)

TODOS: Amém!

21. ORAÇÃO

Dir.: Vamos em paz e, ao longo de toda esta
semana, bendigamos ao Senhor.

Oremos(pausa) Ó Deus de ternura, nesta
celebração, tu renovaste em nós o desejo
de seguir Jesus e sermos anunciadores
do reino. Dá-nos a unção do teu amor
para servirmos com dedicação e ternura,
seja na comunidade dos irmãos, seja na
missão. Por Cristo, nosso Senhor. Amém!

TODOS: GRAÇAS A DEUS!
26. LEITURAS DA SEMANA
2ª f. Hb 9,15.24-28 / Sl 97(98) /
Mc 3,22-30
3ª f. At 22,3-16 ou At 9,1-22 /
Sl 116(117) / Mc 16,15-18
4ª f. 2Tm 1,1-8 ou Tt 1,1-5 / Sl 95(96) /
Lc 10,1-9
5ª f. Hb 10,19-25 / Sl 23(24) / Mc 4,21-25
6ª f. Hb 10,32-39 / Sl 36(37) / Mc 4,26-34
Sáb. Hb 11,1-2.8-19 / Sl Lc 1,69-75 /
Mc 4,35-41

DEUS NOS ENVIA

22. NOTÍCIAS E AVISOS
ORIENTAÇÕES
23. CANTO FINAL
• Preparar o espaço, destacando
o círio pascal. Em sintonia com o
Evangelho, uma rede poderá estar
junto à mesa da Palavra, inspirando
a homilia, as preces...
• Lembrar no Ato penitencial, as
trevas que ainda dificultam a caminhada da comunidade; lembrar, no
hino do Glória, as luzes que existem
na comunidade.

24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Senhor nos abençoe e nos guarde.
TODOS: Amém!
Dir.: O Senhor faça brilhar sobre nós a sua
face e nos seja favorável.
TODOS: Amém!
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ORIENTAÇÕES

LITÚRGICAS
Tenho esclarecido os fiéis que me procuram
com dúvidas sobre a cadeira da presidência litúrgica, distribuição da Sagrada
Comunhão e oração do Pai Nosso, durante
as visitas pastorais. Decidi fazê-lo agora,
através do Folheto Caminhada, para que,
nesta Arquidiocese, esta orientação seja
seguida por todos.
1. A cadeira da presidência litúrgica é um
símbolo que evoca a presença de Cristo,
Aquele que preside a assembleia na pessoa
do sacerdote celebrante, que, por sua vez,
faz as vezes de Cristo. Por isso, ela não é a
mesma do diácono ou do leigo que preside
a Celebração da Palavra e distribuição da
Sagrada Comunhão.
O diácono ou leigo escolhido para presidir
esta Celebração deverá sentar-se em lugar
distinto e digno da função que exerce, mas
não na cadeira da presidência destinada
ao presbítero.
O diácono é, antes de tudo, servo da caridade e também da Palavra e do Altar. Sua
atitude é sempre a do serviço. O leigo,
instituído ou não, designado para presidir
a Celebração da Palavra na ausência do
presbítero, presta um serviço à comunidade, mas nem ele nem o diácono são
substitutos do presbítero, e, por isso, não
ocupam a cadeira da presidência litúrgica
destinada ao sacerdote.
2. A Celebração da Palavra não é uma

substituição da Eucaristia, mas uma possibilidade para que os fiéis celebrem o dia
do Senhor na ausência do presbítero.
Portanto, na Celebração da Palavra com
distribuição da Sagrada Comunhão, proceda-se da seguinte forma:
Terminada a leitura e explicação da Palavra, e após a partilha dos dons, inicie-se
imediatamente a distribuição da Sagrada
Eucaristia, precedida dos ritos próprios.
O Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão dirige-se à capela onde a Reserva
Eucarística está cuidadosamente depositada no sacrário.
Abre a porta do sacrário, faz uma genuflexão como sinal de adoração.
Com reverência pega a âmbula que contém
a Sagrada Reserva Eucarística.
Leva-a até ao altar, de onde parte para a
distribuição da Sagrada Comunhão aos
fiéis.
Terminada a distribuição, leva a Sagrada
Reserva até ao sacrário.
3. Quanto à oração do Pai Nosso, deve
ser rezada como a Igreja ensina no Missal
Romano. A oração do Pai Nosso ecumênico, só pode ser rezada nas Celebrações
ecumênicas, lembrando que o círculo bíblico não é uma Celebração ecumênica,
mas de forma indireta um catecismo para
adultos católicos.
Dom Luiz Mancilha Vilela, ss.cc
Arcebispo Metropolitano de Vitória do Espírito Santo
Vitória, 05 de novembro de 2010
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