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“Eis que ponho diante de vós
bênção e maldição”
05. PERDÃO

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãos(ãs), hoje o senhor nos convida a continuar sempre no caminho da
vida, sem dele se afastar.
Celebramos a Páscoa de Jesus Cristo com
alegria, com confiança e com a mesma
certeza dos que constroem suas vidas
sobre a Rocha que é o próprio Deus.
Cantemos com alegria para iniciarmos
nossa celebração.

Dir.: Diante de Deus queremos rever nossa
vida, para reconhecer tudo aquilo que nos
leva a omissão, ao egoísmo e ao pecado
dispensando nossas boas ações.
(Silêncio)
Canto: 157/172
Dir.: Deus de amor perdoa as nossas faltas
e pela celebração de hoje, torna-nos dignos
da mesa do teu reino. Por Cristo, Senhor
nosso. Amém!
06. GLÓRIA

3. CANTO DE ABERTURA: 17/78

Dir.: Glorifiquemos o Pai e o Filho com o
Espírito Santo, Cantando: 201/204.

4. SAUDAÇÃO INICIAL

7. ORAÇÃO

Dir.: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém!

Oremos(Pausa): Ó Deus, amigo da humanidade, ajuda-nos a viver como teus
filhos e filhas, partilhando entre nós tudo
o que nos deste e buscando sinceramente
a comunhão contigo. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém!

Dir.: A graça de Deus, nosso Pai e de Jesus
Cristo, nosso Senhor, estejam com vocês!
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.

Escuta a oração do teu povo, Deus-amor!

DEUS NOS FALA

w Senhor, que nossas comunidades sejam
rochas firmes no anúncio da justiça e da
verdade. Nós te pedimos!

8. PRIMEIRA LEITURA: Dt 11,18.26-28.32

w Pai, possa a tua Igreja e cada um de nós
reconhecer-te como uma rocha protetora
contra as maldades do mundo. Nós te
pedimos!

9. SALMO RESPONSORIAL: 30(31)
Senhor, eu ponho em vós a confiança:
sede uma rocha protetora para mim!

w Cristo, que nossos bispos, padres e diáconos sejam iluminados para que ajudem
o povo a discernir sempre o caminho que
leva a ti. Nós te pedimos!

w Senhor, eu ponho em vós minha esperança; que eu não fique envergonhado
eternamente! Porque sois justo, defendeime e libertai-me apressai-vos, ó Senhor,
em socorrer-me!

Dir.: Acolhe ó Pai, as nossas preces, por
Cristo, nosso Senhor. Amém!

w Sede uma rocha protetora para mim, um
abrigo bem seguro que me salve! Sim, sois
vós a minha rocha e fortaleza; por vossa
honra orientai-me e conduzi-me!

16. PARTILHA: 526/527
18. PAI NOSSO
Dir.: Toda nossa louvação chegue a ti, em
nome de Jesus, através das palavras que
ele nos ensinou: Pai nosso...

w Mostrai serena a vossa face ao vosso
servo, e salvai-me pela vossa compaixão!
Fortalecei o corações, tende coragem,
todos vós que ao Senhor vos confiais.

19. SAUDAÇÃO DA PAZ

10. SEGUNDA LEITURA: Rm 3,21-25a.28

20. COMUNHÃO: 682/708

11. EVANGELHO: Mt 7,21-27

21. ORAÇÃO

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 340/373

Dir.: Professemos a nossa fé cantando:
440/445

Oremos (pausa): Ó Deus, que nos fortaleceste com esta celebração, guardanos sempre entre aqueles que te são
consagrados e cuida de cada um de nós
para que vivamos na felicidade de sua
constante presença. Por cristo, Senhor
nosso. Amém!

15. PRECES DA COMUNIDADE

22. RITO DE LOUVOR

Dir.: Façamos ao senhor os nossos pedidos dizendo:

Dir.: Te louvamos ó Pai,pelo anúncio de
tua palavra em nosso meio.

13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ
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Dir.: Te louvamos por nos reunir nesta
celebração para proclamarmos as tuas
maravilhas.

24. CANTO FINAL: 781/786

Dir.: Este povo aqui reunido recorda as
bem-aventuranças na esperança de ver
um novo céu e uma nova terra.

2ª f.
3ª f.
4ª f.
5ª f.
6ª f.
Sab.

25. LEITURAS DA SEMANA

(Cantar um salmo ou canto bíblico)

Tb 1,3;2,1-8 / Sl 111 / Mc 12,1-12
Tb 2,9-14 /Sl 111 / Mc 12,13-17
Jl 2,12-18 / Sl 50 / Mt 6,1-6.16-18
Dt 30,15-20 /Sl 1 / Lc 9,22-25
Is 58,1-9 / Sl 50 / Mt 9,14-15
Is 58,9-14 /Sl 85 / Lc 5,27-32

DEUS NOS ENVIA
ORIENTAÇÕES
w O espaço litúrgico seja bem preparado como símbolo da casa que
devemos construir sobre a rocha,
lugar de segurança e encontro com
Deus, onde as pessoas sentem-se
bem acolhidas, amadas, valorizadas na “casa de todos” que é a
comunidade.

22. NOTÍCIAS E AVISOS
w Agendem e articulem em sua comunidade
a participação na abertura arquidiocesana
da CF-2011 com Via-sacra, no próximo
domingo (13/03), às 15h30, com concentração em frente ao palácio Anchieta.
23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

w Na acolhida, valorizar o sentido de
quem é Deus mesmo, aquele que
acolhe com alegria seus amigos que
ouvem sua Palavra e constroem a
casa sobre a rocha que é Cristo.

Dir.: O Senhor esteja com Vocês!
TODOS: Ele Está no meio de nós!

w Na recordação da vida, lembrar
a festa do carnaval como festa de
confraternização e descanso que
precede a entrada no período da
Quaresma.

Dir.: O Deus da Paz que em Jesus manifestou a solidariedade e a caridade os faça
mensageiros do Evangelho e testemunhas
do seu amor no mundo.
TODOS: Amém!

w No final da celebração, lembrar a
programação do tempo da Quaresma e os horários da celebração na
Quarta-feira de Cinzas.

Dir.: Venha sobre cada um de nós a bênção
do Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!
Dir.: Vamos em paz e que o senhor nos
acompanhe no decorrer da semana.
TODOS: Graças a Deus!
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“A criação geme em dores de parto”
Aos Irmãos e Irmãs na fé,
Aproxima-se o tempo da Quaresma que
nos prepara para a celebração maior de
nossa fé: a Páscoa do Senhor.
A Quaresma apresenta-se para nós como
tempo de reflexão, oração e conversão. É
tempo de mudança de vida quando nos associamos mais intimamente à vida de Jesus
Cristo no caminho que fez até o Calvário. É
tempo de vivenciarmos o amor redentor de
Deus pela criação que se revelou na paixão,
morte e ressurreição de Jesus.
Para nos ajudar neste período, a Campanha
da Fraternidade deste ano nos leva a refletir
sobre as dores e sofrimentos do planeta que
agoniza ante a nossa ação irresponsável e
pecaminosa com o tema “Fraternidade e
Vida no Planeta” e o lema “A criação geme
em dores de parto” (Rm8,22).
São inúmeros os pecados cometidos contra
a natureza e, se não nos convertermos, não
só a vida humana, mas de todo o planeta
poderá se extinguir. Urge uma conversão
autêntica de todos nós para que a vida
possa ser perpetuada.
Nas últimas décadas o modelo de economia
que leva à exaustão dos recursos naturais,
o consumo exagerado de bens e serviços
que não consideram as necessidades da
natureza, além da quantidade de poluição
que criamos diariamente, colocam em
risco a vida na terra.

(Rm 8,22)

No Estado do Espírito Santo a gestão política e econômica focada na centralização e
na construção de grandes projetos industriais, na extração dos recursos naturais e
na monocultura, além da exclusão social,
contribui efetivamente para que a vida em
nosso planeta seja ameaçada.
Sabemos que é possível um modelo econômico e político que leve em consideração
a preservação da vida humana e do meio
ambiente, entretanto, isto depende da vontade dos que governam e da capacidade
de reflexão e de organização da sociedade.
É possível acabar com a fome e a violência
sem destruir a vida do planeta, desde que
haja conversão dos gestores políticos e
econômicos. É possível preservar a vida
de planeta se houver conversão em nosso
modo de vida.
Na Arquidiocese de Vitória iniciaremos a
Campanha da Fraternidade de 2011, no dia
13 de Março, às 15h30min, em frente ao
Palácio Anchieta, caminhando pelas ruas
da cidade em Via Sacra.
A sua participação é muito importante.
Venha e traga a sua família para participar deste momento de oração, reflexão
e contemplação da vida de Jesus Cristo,
caminhando com Ele, para assim refazermos nossa caminhada.
Pe. Kelder José Brandão Figueira
Vigário Episcopal da Coordenação
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