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1º Domingo da Quaresma - 13/03/2011

“Jesus jejuou durante quarenta dias
e foi tentado”
DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãos e irmãs, com todas as comunidades cristãs, iniciamos hoje nossa
caminhada quaresmal atentos aos apelos
que nos vêm da realidade. Conduzidos pelo
Espírito, vamos com Jesus ao deserto.
Diante das tentações, renovamos nossa
fidelidade ao Deus vivo e verdadeiro, sustentados por sua Palavra.
Anim.: Celebramos a páscoa de Jesus Cristo que se manifesta em todas as pessoas e
grupos que se comprometem firmemente
com a palavra do Deus Vivo e dela se
alimentam continuamente.
3. CANTO DE ABERTURA: 907 (CD 01) /
nº 4 CF 2011
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai, e do Filho e do
Espírito Santo. Amém!

Dir.: Irmãos e irmãs, a terna compaixão do
nosso Deus esteja com vocês.
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
5. PERDÃO
Dir.: De joelhos e voltados para a Santa
Cruz, cantemos: nº 5- CF 2011 / 183
(cd 12).
Dir.: Ó Deus de ternura e misericórdia,
tem compaixão de nós, perdoa os nossos
pecados, dá-nos a graça da vida plena e
faça-nos chegar renovados a festa da páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém!
6. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Deus de misericórdia,
dá-nos a graça de crescer, ao longo desta
quaresma, no seguimento de Jesus Cristo
e de corresponder ao seu amor com
uma vida segundo o seu evangelho. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém!

tos de iniciação cristã na noite pascal,
realiza-se aqui o “Rito de eleição dos
catecúmenos”, de acordo com o Ritual
de Iniciação Cristã de Adultos (RICA),
p. 64-68).

DEUS NOS FALA
7. PRIMEIRA LEITURA: Gn 2,7-9;3,1-7

13. PROFISSÃO DE FÉ

8. SALMO RESPONSORIAL: 50(51)

14. PRECES DA COMUNIDADE

Piedade, ó Senhor, tende piedade,
pois, pecamos contra vós.

Dir.: Confiantes, elevemos ao Pai nossos
pedidos.

w Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia!
Na imensidão de vosso amor, purificai-me!
Lavai-me todo inteiro do pecado,
e apagai completamente a minha culpa!

Ouve Deus de amor o nosso clamor!
w Senhor, ajuda-nos a vencer as tentações
da riqueza e do sucesso para que, apoiados na força da tua Palavra, caminhemos
libertos de todos os males.

w Eu reconheço toda a minha iniquidade,
o meu pecado está sempre a minha frente.
Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei,
e pratiquei o que é mau aos vossos olhos!

w Senhor, fortalece nossa Igreja nesta
busca de viver a fraternidade e se empenhar
na defesa da a vida no planeta.

w Criai em mim um coração que seja puro
daí-me de novo um espírito decidido.
Ó Senhor, não me afasteis de vossa face,
nem retireis de mim o vosso Santo Espírito!

w Senhor, ajuda-nos a defender a vida
desde a sua concepção, para fortalecer
o compromisso de viver a ética do amor
fraterno.

w Daí-me de novo a alegria de ser salvo
e confirmai-me com espírito generoso!
Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar,
e minha boca anunciará vosso louvor.

(Concluir com a oração da Campanha
da Fraternidade 2011)

9. SEGUNDA LEITURA: Rm 5,12-19

Dir.: Ouve, Pai de bondade, nossos pedidos,
fortalece-nos nesta caminhada quaresmal
pela conversão, defesa e promoção da vida
no planeta. Por Cristo nosso Senhor. Amém!

10. EVANGELHO: Mt 4,1-11
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO: nº 7 - CF 2011
Glória e louvor a vós, ó Cristo!
O homem não vive somente de pão,
Mas de toda palavra da boca de Deus!

15. PARTILHA DOS DONS: nº 8 – CF 2011

12. PARTILHA DA PALAVRA

17. PAI NOSSO

(Onde houver celebração dos sacramen-

18. SAUDAÇÃO DA PAZ

16. RITO DA COMUNHÃO
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19. COMUNHÃO: nº 10 – CF 2011

25. LEITURAS DA SEMANA

20. ORAÇÃO

2ª f. Lv 19,1-2.11-18 / Sl 18(19) /
Mt 25,31-46
3ª f. Is 55,10-11 / Sl 33(34) / Mt 6,7-15
4ª f. Jn 3,1-10 / Sl 50(51) / Lc 11,29-32
5ª f. Est. 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh /
Sl 137(138) / Mt 7,7-12
6ª f. Ez 18,21-28 / Sl 129(130) /
Mt 5,20-26
Sáb. Dt 26,16-19 / Sl 118(119) /
Mt 5,43-48

Oremos (pausa): Ó Deus de ternura que
nos fortaleceste com esta celebração e
com a certeza da vitória de Cristo sobre
o mal. Nesta primeira semana da quaresma, nós te pedimos a graça de renovar
nossa fidelidade plena no teu serviço.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém!
21. RITO DE LOUVOR
(O dirigente motiva a comunidade a
expressar os seus louvores e depois
canta-se um salmo ou canto bíblico)

ORIENTAÇÕES
w Espaço da celebração deverá ser
sóbrio e despojado para garantir a
centralidade do mistério que celebramos: colocar junto à cruz, em
destaque, algumas pedras, galhos
secos e cactos lembrando a realidade do deserto; a cor roxa para as
vestes litúrgicas e a ornamentação
da mesa da Palavra e do altar, sem
flores.
w O ministério dos leitores e salmistas deverá ser valorizado, para que,
ao proclamarem a Palavra de Deus,
sejam verdadeiros anunciadores
da Boa notícia. O método da leitura
orante pode ser ótimo espaço de
preparação espiritual.
Sugestão de cantos - Abertura:
Fala assim meu coração (CD “CF
2011” / faixa: 3)
Aclamação: Glória e louvor (CD “CF
2011” / faixa: 7)
Oferendas: Volta o teu olhar, Senhor
(CD “CF 2011” / faixa: 8)
Comunhão: Nós vivemos de toda
a palavra (CD “CF 2011” / faixa: 9)

DEUS NOS ENVIA

22. NOTÍCIAS E AVISOS
w Hoje abertura Arquidiocesana da CF2011, Via-Sacra às 15h30 com concentração em frente ao Palácio Anchieta.
Participe!
23. CANTO FINAL: Hino da Campanha da
Fraternidade 2011.
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Deus da vida, vencedor de todos
os males, nos fortaleça no combate às
tentações, hoje e sempre.
TODOS: Amém!
Dir.: Abençoe-nos o Deus de toda a paz,
o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
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Via Sacra lança Campanha da Fraternidade
2011 na Arquidiocese de Vitória
Denúncias, anúncios, expressão de fé e compromisso quaresmal serão
marcas da Abertura da CF 2011
Hoje, 13 de março, o dia será marcado
pela Abertura da Campanha da Fraternidade
2011 através de importante celebração da
devoção popular. Os fiéis da Arquidiocese
serão motivados a discutir sobre o tema
Fraternidade e a Vida no Planeta, percebendo que a atual conjuntura ambiental,
em especial o aquecimento global e as
mudanças climáticas, é a grande responsável pela destruição da Mãe Terra e pelas
consequentes catástrofes atuais e futuras.
Com o tema “Fraternidade e a Vida no
Planeta” e o lema “A criação geme em
dores de parto”, a CF 2011, assim como
as anteriores, quer ajudar a construir novas relações, apontando princípios para a
justiça social, denunciando as ameaças
e violações da dignidade e dos direitos
humanos e, consequentemente, abrindo
caminhos para a prática da solidariedade.
A Coordenação de Pastoral da Arquidiocese
espera que a Campanha da Fraternidade contribua para a vivência do espírito
quaresmal, promovendo a conversão das
pessoas e das instituições. A Quaresma,
para a Igreja, é um tempo propício para a
conversão, momento favorável para refletir
e propor mudanças ao sistema vigente

numa sociedade que oprime e mata.
O lançamento da Campanha acontecerá
com a Via Sacra pelas ruas do Centro de
Vitória, com concentração às 15h30 em
frente ao Palácio Anchieta, onde acontece a abertura oficial com a presença do
nosso Arcebispo Metropolitano, Dom Luiz
Mancilha Vilela. Em seguida todos seguirão
em caminhada, pelas ruas da Cidade Alta,
até a Praça Costa Pereira onde o evento
será encerrado. Na praça haverá exposição
de produtos artesanais e alimentícios do
Movimento de Pequenos Agricultores do
Espírito Santo.
“A Via Sacra de abertura da CF será uma
linda expressão de fé e conscientização”,
afirma Padre Kelder José Brandão Figueira,
Vigário Episcopal da Coordenação de Pastoral da Arquidiocese de Vitória. O evento
pretende transformar as ruas do Centro
de Vitória num grande espaço de manifestação de fé e cidadania. “A presença de
todos é muito importante nesse momento
celebrativo. Com Cristo, vamos conseguir
alcançar nossos objetivos”, com essas
palavras convoca a todos a participar.
Equipe de Comunicação - CF-2011
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