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“Deus destinou, desde a eternidade, uma
sabedoria para nossa glória”
DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãos e irmãs, o Senhor, no alto da
montanha, continua nos formando como
seus discípulos. Hoje, ele nos desafia a
praticar a justiça com radicalidade e a
obedecer os mandamentos de um modo
novo e total.
Celebramos a páscoa de Jesus Cristo que
se manifesta na luta de todas as pessoas e
grupos que procuram viver, nas mais diversas situações, a justiça do reino, buscando
uma nova atitude na relação uns com os
outros, na relação homem-mulher, no uso
da palavra.
Na alegria de nosso encontro, cantemos.
3. CANTO DE ABERTURA: 24 (CD 4) /
29 (CD 20)
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém!
Dir.: A paz de Deus, nosso Pai, o amor

do Filho e a comunhão do Espírito Santo
estejam com vocês.
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
5. PERDÃO
Dir.: Irmãos e irmãs, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e
a morte, também nós somos convidados a
morrer ao pecado e ressurgir para um vida
nova. Reconheçamo-nos necessitados da
misericórdia do Pai.
(Silêncio)
Confessemos os nossos pecados: Confesso a Deus todo-poderoso...
6. GLÓRIA
Dir.: Glorifiquemos o Pai e o Filho, com o
Espírito Santo, cantando: 203 e 204 (CD 3)
7. ORAÇÃO
Oremos(pausa): Ó Deus de bondade, vós
nos mostrais o caminho da perfeição no
mandamento do amor. Fazei que, reunidos
em comunidade para celebrar o sacrifício
perfeito, sejamos coerentes com as exigências do Evangelho. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém!

14. PROFISSÃO DE FÉ
15. PRECES DA COMUNIDADE

DEUS NOS FALA

Dir.: Rezemos ao Senhor para que nos dê
a força de traduzir em obras a palavra que
acolhemos no coração.

8. PRIMEIRA LEITURA: Eclo 15,16-21
9. SALMO RESPONSORIAL: 118 (119)

Senhor, atendei-nos.

Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai
progredindo!

Senhor, pedimos pelo nosso mundo, no
qual a injustiça e a opressão dos poderosos
provocam a ira e a violência dos pobres,
para que acolha a palavra de Jesus e procure os caminhos da justiça e do amor.

Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai
progredindo! Feliz o homem que observa
seus preceitos, e de todo o coração procura a Deus!

Pai de bondade, te pedimos pelos oprimidos
e marginalizados, para que não se deixem
seduzir pelo caminho da violência e do ódio,
mas busquem sua libertação por meio da
justiça e da razão.

Os vossos mandamentos vós nos destes,
para serem fielmente observados. Oxalá
seja bem firme a minha vida em cumprir
vossa vontade e vossa lei!

Senhor, te pedimos por todos que são
escravos do ódio e tentados de vingança,
para que ouçam as palavras de Jesus, que
convidam ao perdão e à reconciliação.

Sede bom com vosso servo, e viverei, e
guardarei vossa palavra, ó Senhor. Abri
meus olhos, e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei!

Dir.: Concedei, Senhor todo-poderoso,
que, fiéis a vossa lei de amor e perdão,
tornemo-nos capazes de amar nossos
irmãos com o coração de Cristo Jesus,
vosso Filho e nosso Senhor. Amém!

Ensinai-me a viver vossos preceitos; quero
guardá-los fielmente até o fim! Dai-me o
saber, e cumprirei a vossa lei, e de todo
o coração a guardarei.

16. PARTILHA DOS DONS: 518 (CD 4)
/5 28 (CD 20)

10. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 2, 6-10

17. RITO DA COMUNHÃO

11. EVANGELHO: Mt 5,17-37

18. PAI NOSSO

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: Aleluia +
antífona - 351(cd16)

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria de sua Palavra,
rezemos juntos: Pai nosso...

Dir.: O Senhor esteja com vocês.

19. SAUDAÇÃO DA PAZ: 589 (CD 26) /
605 (CD 12)

TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS!
Dir.: Proclamação da Boa Notícia de Jesus
Cristo segundo São Mateus

Dir.: Irmãos e irmãs, como filhos e filhas
do Deus da luz e da paz, saudemo-nos com
o gesto de comunhão fraterna.

13. PARTILHA DA PALAVRA
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20. COMUNHÃO: 630 (CD 4) / 654 (CD 11)

25. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

21. ORAÇÃO

Deus Pai te dê a sua bênção. Amém!
Deus Filho te conceda saúde. Amém!

Oremos (pausa). Pela vossa palavra pudemos provar a alegria de permanecer
unidos a vós. Concedei-nos a graça de
desejar, noite e dia, vossa Palavra de
vida e de verdade. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém!

Deus Espírito te ilumine e console.
Amém!
Guarde tua vida e encha de luz teu coração, agora e sempre. Amém!
Que o Deus de toda consolação derrame
sobre todas as pessoas aqui presente a
sua bênção e a sua paz. Amém!

22. RITO DE LOUVOR
(O dirigente motiva a comunidade a
expressar os seus louvores e depois
canta-se um salmo ou canto bíblico).

26. LEITURAS DA SEMANA
2ªf.

Gn 4,1-15.25; Sl 49(50);
Mc 8,11-13
3ªf. Gn 6,5-8;7,1-5.10; Sl 28(29);
Mc 8,14-21
4ªf. Gn 8,6-13.20-22; Sl 115;
Mc 8,22-26
5ªf. Gn 9,1-13; Sl 101 (102); Mc 8,27-33
6ªf. Gn 11,1-9; Sl 32; Mc 8,34-9,1
Sáb. Hb 11,1-7; Sl 144; Mc 9,2-13

DEUS NOS ENVIA

23. NOTÍCIAS E AVISOS
• Dia 09, 18h30 – Fórum das Pastorais
Sociais, Cúria Metropolitana.
• Dia 12, 8 às 17h – Formação da Pastoral
Catequética, para catequistas de Crisma e
Catecumenato.
• Dia 19 e 20 no Calir – IPAC – Instituto
pastoral catequético.
• Dia 19 – Formação para os grupos de
círculos bíblicos da Área Pastoral de Vila
Velha – representação paroquial.
• Agendem e articulem em sua comunidade a participação na Abertura Arquidiocesana da CF-2011, Via-Sacra dia 13 de
março(Domingo), às 15h30 concentração
em frente ao Palácio Anchieta.
• Dia 19 – Posse de Dom Mário Marquez
em Joaçaba, às 16 h – na Catedral Santa
Terezinha.

ORIENTAÇÕES
• Fazer uma entrada solene da Bíblia com fitas pendendo da mesma.
Nestas fitas deverão estar escritos os
nomes de alguns profetas. Alguém
mais alto traz a Bíblia (de preferência
o Lecionário), enquanto crianças
seguram na ponta das fitas.
• As leituras sejam proclamadas
com ênfase.
• No próximo sábado (19) Dom Mário vai assumir uma diocese em Santa
Catarina, a equipe pode preparar uma
oração ou colocar nas intenções
como forma de agradecimento pelo
trabalho dele em nossa Arquidiocese.
• As preces poderão ser feitas por
várias pessoas da comunidade e não
apenas por uma.

24. CANTO FINAL: 792 e 783 (cd26)
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Campanha da fraternidade 2011
Ver a Realidade
Mudanças no clima que
geram preocupação
• Enchentes no nordeste
• Secas prolongadas
• Temporais violentos
Perguntas: O que está
acontecendo? Por que está
acontecendo?
Quais as consequências das
mudanças para a vida no
planeta em geral? Como superar esta dificuldade? Consequências para a fé cristã?
• O clima do planeta é resultante da interação de muitos fatores, inclusive de sua biodiversidade.
• De algum modo, cada ser que habita
a Terra contribui na formação e transformação do clima.
• O ser humano é um agente que colabora com considerável parcela na formação
do clima.

cesso natural, sem o qual
a temperatura na superfície terrestre seria:
• Durante o dia, muito
quente e à noite, muito
fria.
• É uma espécie de
“instrumento”, mediante o qual a Terra oferece
uma temperatura média
constante, necessária
para a vida, o que vem
acontecendo ao longo
de mais de três bilhões
de anos.
• Portanto, o efeito
estufa é importante
para que o clima de nosso planeta proporcione vida.
Impactos: derretimento das geleiras –
aumento do nível dos oceanos- secas
prolongadas, tempestades intensas.

• Já elevou os valores médios da temperatura na superfície do planeta, hoje em
torno de 15ºC• Há cem anos era 14,5ºC -, o que pode
provocar alterações de várias ordens,
como no regime e intensidade das chuvas.

Atividades que mudaram a vida do planeta:
• Aumento da população,
• Aumento da produção industrial (40
vezes),
• Demanda energética (16 vezes),
• Metade da superfície do planeta foi
modificada,
• Uso da água – 70% irrigação; 20% indústria; domicílio 10%,
• Os fatores acima descritos geram um
aumento da produção de gases de efeito
estufa.

Efeito estufa: O efeito estufa é um pro-

Fragmentos do Texto Base da CF-2011 – CNBB

O aquecimento global - O Aquecimento
Global é uma mudança climática que traz
consigo uma série de desdobramentos.
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