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Nº 2125 - Ano A - Roxo
4º Domingo da Quaresma - 03/04/2011

“Levanta-te dentre os mortos e sobre ti
Cristo resplandecerá”
DEUS NOS REÚNE

3. CANTO DE ABERTURA: n. 4 – CF 2011
4. SAUDAÇÃO INICIAL

1. ACOLHIDA

Dir.: EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO
ESPÍRITO SANTO. AMÉM.

2. INTRODUÇÃO
Anim.: Neste 4º Domingo da Quaresma,
tendo percorrido a metade da nossa caminhada de preparação para a Páscoa, somos
convidados a deixar para trás qualquer
atitude de tristeza e assumir uma atitude
de alegria pela consolação que nos vem
do amor de Deus.
Hoje, o Senhor quer curar nossa cegueira
e nos ensina a enxergar as pessoas como
Ele as enxerga: valorizando os pequenos
e estando atentos às necessidades dos
irmãos e irmãs.
Continuamos a invocar sobre nossos irmãos e irmãs que se preparam para receber
os sacramentos da iniciação cristã, a graça
de Deus que tudo ilumina.

Dir.: O Cristo nos chama a preparar a
Páscoa. Que a sua paz esteja com vocês.
TODOS: BENDITO SEJA DEUS QUE NOS
REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
5. PERDÃO: n. 5 – CF 2011
Dir.: Peçamos perdão a Deus por tantas
vezes não enxergarmos nossos irmãos
como Ele os enxerga e por não valorizarmos os que necessitam de nós. Peçamos
perdão, cantando:
Dir.: Deus de amor e misericórdia, perdoa
as nossas faltas e dá-nos a graça de chegarmos renovados à festa da Páscoa da
Ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

6. ORAÇÃO

9. SEGUNDA LEITURA: Ef 5,8-14

Oremos(pausa): O’ Deus, fonte de luz
e de vida, por teu Filho, Jesus Cristo,
reconciliaste a humanidade dividida.
Arranca de nós toda a sombra de tristeza e liberta-nos totalmente, para que
caminhemos cheios de alegria para as
festas pascais que se aproximam. Por
Nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém.

10. EVANGELHO: Jo 9,1-41
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO: nº 7 - CF
2011
12. PARTILHA DA PALAVRA
13. PROFISSÃO DE FÉ
Dir.: Irmãos e irmãs, tendo aberto nossos
olhos pela palavra que escutamos, o próprio Senhor se coloca em nosso meio e
pede que façamos nossa profissão de fé:
CREIO EM DEUS PAI...

DEUS NOS FALA
7. PRIMEIRA LEITURA: 1Sm 16,1b.67.10-13a

14. PRECES DA COMUNIDADE

8. SALMO RESPONSORIAL: 22(23)

Dir.: Ao Cristo, luz da vida, que nos chama
à conversão e à vida nova, oremos:

O SENHOR É O PASTOR QUE ME CONDUZ;
NÃO ME FALTA COISA ALGUMA.

TODOS: Cristo, filho do Deus Vivo, tem
piedade de nós!

w O Senhor é o pastor que me conduz;
não me falta coisa alguma.
Pelos prados e campinas verdejantes
ele me leva a descansar.
Para as águas repousantes me encaminha,
e restaura as minhas forças.

w Os povos que estão em conflito, as nações dominadas por poderes autoritários,
roguemos que o Cristo tenha piedade deles
e lhes conceda a paz.
w Todas as pessoas que creem em Jesus,
para que, neste tempo, se alimentem, com
mais frequência, de toda palavra que sai
da boca de Deus, roguemos ao Senhor.

w Ele me guia no caminho mais seguro,
pela honra do seu nome.
Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso,
nenhum mal eu temerei.
Estais comigo com bastão e com cajado,
eles me dão a segurança!

w Que a Palavra de Deus possa curarnos de toda cegueira e iluminar nossos
corações; que possamos compreender o
que Deus quer de nós em cada momento
da vida, roguemos ao Senhor.

w Preparais à minha frente uma mesa,
bem à vista do inimigo;
com óleo vós ungis minha cabeça,
e o meu cálice transborda.

w Por todos os que se preparam para receber, nesta Páscoa, o batismo, roguemos
ao Senhor.

w Felicidade e todo bem hão de seguir-me,
por toda a minha vida;
e, na casa do Senhor, habitarei
pelos tempos infinitos.

(Conclui-se com a oração da CF-2011)
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15. PARTILHA DOS DONS

21. RITO DE LOUVOR

16. RITO DA COMUNHÃO

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

17. PAI-NOSSO
Dir.: O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de
filhos, rezemos juntos: Pai nosso...

DEUS NOS ENVIA

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

22. NOTÍCIAS E AVISOS

19. COMUNHÃO: n. 13 – CF 2011

24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

(O ministro toma a hóstia e, elevando-a,
diz em voz alta voltado para a assembleia:
Irmãos e irmãs, participemos da comunhão
do Corpo do Senhor em profunda unidade
com nossos irmãos que, neste dia, tomam
parte da celebração eucarística, memorial vivo da paixão, morte e ressurreição
de Jesus Cristo. O Corpo de Cristo será
nosso alimento.

Dir.: O Senhor esteja com vocês.

Portanto:
Felizes os convidados para a Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo.)

Dir.: Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.

20. ORAÇÃO

25. LEITURAS DA SEMANA
2ª-f. Is 65,17-21 / Sl 29(30) / Jo 4,43-54
3ª-f. Ez 47,1-9.12 /Sl 45(46) / Jo 5,1-16
4ª-f. Is 49,8-15 / Sl 144145) / Jo 5,17-30
5ª-f. Ex 32,7-14 / Sl 105(106) / Jo 5,31-47
6ª-f. Sb 2,1a.12-22 / Sl 33(34) /
Jo 7,1-2.10.25-30
Sáb. Jr 11,18-20/Sl 7,2-3.9bc-10.11-12
/ Jo 7,40-53

23. CANTO FINAL: Hino da CF-2011

TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS.
Dir.: O Deus da paz nos santifique totalmente, guarde-nos em seus caminhos até
a Páscoa da Ressurreição. Amém.
Dir.: Estivemos reunidos em nome do Pai e
do Filho e do Espírito Santo. Amém.

TODOS: GRAÇAS A DEUS.

Oremos(pausa): Deus, que nos deste,
nesta celebração, estreitar os laços de
comunhão com Jesus, teu Filho, ilumina
a nossa caminhada quaresmal, para que
possamos viver segundo a tua vontade
e te amar de todo o coração. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.
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ORIENTAÇÕES
w A comunidade pode iniciar a celebração, cantando a meia-voz o refrão:
“Mesmo as trevas não são trevas, para
ti, a noite é luminosa como o dia”.
w Ressaltar que este domingo é chamado “domingo da alegria”, pela proximidade da festa da Páscoa.
w A comunidade pode trazer flores
para se presentear mutuamente, em
sinal de paz.
w Na homilia, é importante fazer a
ligação entre a Palavra de Deus e o
momento celebrativo da comunidade. É a celebração litúrgica que abre
nossos olhos e fortalece a nossa fé
no Senhor, luz do mundo.

CF – 2011
nas comunidades
paroquiais e Dioceses
A reflexão sobre a temática abordada nesta
campanha deve estar presente em nossas comunidades, não por um modismo,
porque o tema vem sendo veiculado e
boa parte das instituições e empresas
têm incorporado essas reflexões em suas
ações, mas para a colaboração concreta
com a nossa conversão.
O compromisso com uma nova forma de
vida é cristão e comunitário:
a) Desse modo, é necessário um trabalho
de conscientização dos membros das comunidades, promovendo cursos e outras
atividades sobre essa problemática.

b) Assim, os irmãos e irmãs devem implementar ações que concorram para o
combate do efeito estufa ou se integrem
em ações já em andamento na sociedade.
c) Seria interessante que as Paróquias e
Dioceses pensassem em um programa de
controle e corte de emissão de gases de
efeito estufa, procurando diminuir os gastos
energéticos, das igrejas, seminários, casas,
dos deslocamentos, com materiais, etc. A
proposta de corte de 10% nas emissões
parece um bom começo.
d) Todas as paróquias e comunidades
cristãs podem instalar painéis solares para
aquecimento de água e mesmo painéis de
células fotovoltaicas para produzir energia
elétrica, que pode gerar autonomia energética e pode ser fonte de renda por meio
da venda da energia não utilizada. Essa
prática pode estimular as famílias a entrar
nesse caminho. As paróquias e dioceses
que possuírem terrenos disponíveis podem
promover plantio de árvores, ou plantá-las
em áreas normalmente utilizadas, segundo
as possibilidades.
e) E como parte de nossa missão, cooperar
em programas confiáveis em andamento na sociedade, denunciar descasos de
empresas, até mesmo do poder público.
f) Promover grandes mobilizações em
vista dessa causa, aproveitando certas
datas festivas de santos, como a de São
Francisco (4 de outubro).
g) A título de recordação, reafirmar o sentido do domingo e rever a atual dinâmica
em que se organizam o trabalho e demais
atividades cotidianas.
Fragmentos do texto base da CF-2011- CNBB

EDITORA: Departamento Pastoral da Arquidiocese de Vitória
Rua Abílio dos Santos, 47 - Cx. Postal 107 - Tel.: (27) 3223-6711 / 3025-6269 - Cep. 29015-620 - Vitória - ES
E-mail: mitra.folhetocaminhada@aves.org.br - www.aves.org.br
Projeto Gráfico: Comunicação Impressa - Telefones: (27) 3319-9062 - 3229-0299
IMPRESSO POR: ABBA Gráfica e Editora - Telefax: (27) 3229-4927 - Vila Velha - ES

