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“Vós sois a luz do mundo”
DEUS NOS REÚNE

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
5. PERDÃO

1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãos e irmãs, celebramos a páscoa de Jesus Cristo que se manifesta na luta
de todas as pessoas e grupos que, saindo
de si mesmos, procuram dar sentido e
sabor à vida dos pobres e marginalizados.
Continuamos a acolher a palavra de Jesus
no alto da montanha. Dele recebemos a
missão para ser sal da terra e luz do mundo.
Na alegria do nosso encontro, cantemos.
3. CANTO DE ABERTURA: 17 (CD13) 66
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.

Dir.: Reconheçamos nossa condição de
pecadores, pelas vezes que não buscamos
a paz em nossos lares, trabalho, comunidade, sociedade... invoquemos a misericórdia
de Deus Pai.
(Silêncio)
Cantemos: 148/151 – (CD 3)
6. GLÓRIA
Dir.: Glorifiquemos o Pai e o Filho, com
o Espírito Santo, cantando: 203 (CD 3) /
204 (CD 3)
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, na loucura da
cruz manifestais que a sabedoria é muito
diferente das propostas deste mundo.
Concedei-nos o verdadeiro Espírito do
Evangelho, para que, ardorosos na fé e
incansáveis no amor, nos tornemos sal da
terra e luz do mundo. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém!

15. PRECES DA COMUNIDADE

DEUS NOS FALA

Dir.: Elevemos a Deus nosso Pai, que
atenda as orações dos que se dirigem a
Ele com coração pobre e confiante.

8. PRIMEIRA LEITURA: Is 58,7-10

Senhor, ouvi-nos.

9. SALMO RESPONSORIAL: 111 (112)

Senhor, te pedimos pelo povo cristão, para
que acolha a palavra do Senhor e a vida
com empenho e fidelidade de modo a se
tornar luz do mundo e sal da terra.

Uma luz brilha nas trevas para o justo,
permanece para sempre o bem que fez.

Pai de amor, te pedimos pelos pobres, os
oprimidos e os que tem fome e sede de
justiça, para que encontrem nos cristãos
não só compaixão e caridade, mas solidariedade fraterna no esforço de libertação
e promoção da vida.

Ele é correto, generoso e compassivo,
como luz brilha nas trevas para os justos.
Feliz o Homem caridoso e prestativo, que
resolve seus negócios com justiça.
Porque jamais vacilará o homem reto, sua
lembrança permanece eternamente! Ele
não teme receber notícias más: confiança
em Deus, seu coração está seguro.

(Continuar espontaneamente ou preparado pela equipe)
Dir.: Brilhe Senhor a vossa luz na vida dos
vossos fiéis, para que os homens vendo
as suas obras, louvem e agradeçam a
vossa generosidade. Por Cristo nosso
Senhor. Amém!

Seu coração está tranquilo e nada teme.
Ele reparte com os pobres os seus bens,
permanece para sempre o bem que fez e
crescerão a sua glória e seu poder.
10. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 2,1-5

16. PARTILHA DOS DONS: 516 (CD 4) /
542 (CD 25)

11. EVANGELHO: Mt 5,13-16

17. RITO DA COMUNHÃO

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: Aleluia +
antífona – 351 (cd 16)

18. PAI NOSSO

Dir.: O Senhor esteja com vocês.
TODOS: Ele está no meio de nós!

Dir.: Senhor Jesus, lembrai-vos de nós
em vosso reino e ensina-nos a rezar: Pai
nosso...

Dir.: Proclamação da Boa Notícia de Jesus
Cristo segundo São Mateus.

19. SAUDAÇÃO DA PAZ: 599 (CD 12) /
590 (CD 26)

13. PARTILHA DA PALAVRA

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

14. PROFISSÃO DE FÉ
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Dir.: A alegria do Senhor seja a nossa força;
vamos em paz e que a luz do Cristo nos
acompanhe!

20. COMUNHÃO: 1264(cd 7)/265(cd 8)
21. ORAÇÃO

TODOS: Graças a Deus!

Oremos (pausa): Senhor, nosso encontro
de fé entre nós e com o Deus da vida,
faça crescer em nós aquela fé que faz
pagar com amor o amor que Deus tem
por nós. Por Cristo, nosso Senhor. Amém!

26. LEITURAS DA SEMANA
2ªf. Gn 1,1-19; Sl 103; Mc 6,53-56
3ªf. Gn 1,20-2,4a; Sl 8; Mc 7,1-13
4ªf. Gn 2,4b-9.15-17; Sl 103(104);
Mc 7,14-23
5ªf. Gn 2,18-25; Sl 127; Mc 7,24-30
6ªf. Gn 3,1-8; Sl 31; Mc 7,31-37
Sáb. Gn 3,9-24; Sl 89; Mc 8,1-10

22. RITO DE LOUVOR
(O dirigente motiva a comunidade a
manifestar os louvores a Deus e depois
canta-se um salmo ou canto Bíblico)

ORIENTAÇÕES

DEUS NOS ENVIA

Pode-se usar como envio:
• Rito do sal – apresenta-se o sal.
O dirigente reza: Bendito seja, Deus
da vida, pelo sal que dá sabor e
conserva os alimentos. Derrama
teu Espírito sobre ele e realiza em
nossa vida a palavra do Senhor de
sermos, também nós, sal da terra.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Distribui-se o sal e cada um entrega
o sal ao outro, dizendo: Você é o
sal da terra!

23. NOTÍCIAS E AVISOS
• 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.
24. CANTO FINAL: 804 (CD 26) / 784

• Bênção das velas – Depois, cada
pessoa recebe e acende uma vela. O
dirigente reza: Bendito sejas, Deus
da vida, por teu filho Jesus Cristo,
luz de nossas vidas, energia das
nossas comunidades. Cada pessoa
troca a vela com quem está ao lado,
dizendo: Você é a luz do mundo!

25. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: Senhor nosso Deus, enriquecei-nos,
com o tesouro da vossa misericórdia e
concedei-nos paz e segurança para que
exultando em ação de graças, com alegria
vos louvemos. Por nosso Senhor Jesus
Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém!

(Essa vela pode ser levada para
casa e acesa durante a semana,
num momento de oração).

Dir.: Abençoe-nos o Pai, o Filho e o Espírito
Santo. Amém!
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Campanha da fraternidade 2011
OBJETIVO GERAL
Contribuir para a conscientização das
comunidades cristãs e pessoas de boa
vontade sobre a gravidade do aquecimento global e das mudanças climáticas, e
motivá-las a participar dos debates e ações
que visam enfrentar o problema e preservar
as condições de vida no planeta.
Objetivos específicos
• Viabilizar meios para a formação da
consciência ambiental em relação ao pro-

Tema

Lema

blema do aquecimento global e identificar
responsabilidades e implicações éticas;
• Promover a discussão sobre os problemas ambientais com foco no aquecimento
global;
• Mostrar a gravidade e a urgência dos
problemas ambientais provocados pelo
aquecimento global e articular a realidade
local e regional com o contexto nacional
e planetário;
• Trocar experiências e propor caminhos
para a superação dos problemas ambientais relacionados ao aquecimento global.

Fraternidade e a Vida no Planeta.

“A criação geme em dores de parto.” (Rm 8,22)

Quaresma 2011 (de 9 de março a 17 de abril.
Período A CF vai além da Quaresma).

ESTRATÉGIAS
• Mobilizar pessoas, comunidades, Igrejas,
religiões e sociedade para assumirem o
protagonismo na construção de alternativas
para a superação dos problemas socioambientais decorrentes do aquecimento
global.
• Propor atitudes, comportamentos e práti-

cas fundamentados em valores que tenham
a vida como referência no relacionamento
com o meio ambiente;
• Denunciar situações e apontar responsabilidades no que diz respeito aos problemas
ambientais decorrentes do aquecimento
global.
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