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“Arrependeu-se e foi. Os cobradores de
impostos e as prostitutas vão entrar antes
de vós no Reino do céu”
DEUS NOS REÚNE

TODOS: BENDITO SEJA DEUS QUE NOS
REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
5. PERDÃO: 179 (CD 3) / 182 (CD 3)

1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Damos graças ao Pai porque Jesus é
o filho que aprendeu a obediência por meio
dos sofrimentos e se tornou, por isso, fonte
de salvação para os que aceitam entrar no
seu caminho.
Celebramos a páscoa de Jesus Cristo que
se manifesta em todas as pessoas e grupos
que, livres, procuram viver a obediência à
Palavra de Deus.
3. CANTO DE ABERTURA: 17 (CD 13) /
62 (CD 24)
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO
ESPÍRITO SANTO. AMÉM!
Dir.: A graça e a paz de Deus, nosso Pai,
e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam
convosco.

Dir.: No início desta celebração, peçamos
a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os
irmãos e irmãs.
Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.
6. GLÓRIA: 191 (CD 12) / 193 (CD 12)
Dir.: Glorifiquemos ao Pai e o Filho com o
Espírito Santo, cantando:
7. ORAÇÃO
OREMOS (pausa): Ó Deus, manifesta o
teu poder, não pela força, mas tratandonos com imensa ternura e misericórdia,
continua a derramar sobre nós os dons da
tua graça, para que os nossos corações
se encham da verdadeira alegria que
vem do teu Espírito. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

Dir.: Confiantes na promessa de Deus,
elevemos a Ele as nossas orações.

DEUS NOS FALA

ACOLHEI NOSSA PRECE SENHOR, SOBRE
NÓS DERRAMAI VOSSO AMOR! (CD 24)

Escuta da Palavra: “Deus é bom, Deus é
Pai, Deus é Santo, Deus é amor!” (CD 24)

Senhor, nosso Deus ilumine nossos irmãos
que foram os herdeiros das promessas e
os ajude a pronunciar seu “sim” a Cristo
Salvador.

8. PRIMEIRA LEITURA: Ez 18,25-28
9. SALMO RESPONSORIAL: 24 (25)

Senhor, livra-nos de aceitar em nós qualquer atitude de discriminação por causa
de raça, condição, língua ou religião, e que
possamos sempre reconhecer a dignidade
de cada ser humano e de todas as tuas
criaturas.

RECORDAI, SENHOR MEU DEUS, VOSSA
TERNURA E COMPAIXÃO!
Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos,
e fazei-me conhecer a vossa estrada!
Vossa verdade me oriente e me conduza,
porque sois o Deus da minha salvação;
em vós espero, ó Senhor, todos os dias!

Senhor, dá-nos viver este dia de domingo
na alegria da convivência fraterna e na
comunhão contigo.

Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura
e a vossa compaixão que são eternas!
Não recordeis os meus pecados quando
jovem,
nem vos lembreis de minhas faltas e delitos!
De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia
e sois bondade sem limites, ó Senhor!

(Outras preces preparadas pela equipe).
Dir.: Deus, nossa força e proteção, atende
as nossas preces e guia-nos em teus caminhos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

DEUS FAZ COMUNHÃO

O Senhor é piedade e retidão,
e reconduz ao bom caminho os pecadores.
Ele dirige os humildes na justiça,
e aos pobres ele ensina o seu caminho.

16. PARTILHA DOS DONS: 517 (CD 20)
/ 527 (CD 20)

10. SEGUNDA LEITURA: Fl 2,1-11

17. RITO DA COMUNHÃO

11. EVANGELHO: Mt 21,28-32

18. PAI NOSSO

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 334 (CD 16)
/ Aleluia + antífona (Lecionário)

19. SAUDAÇÃO DA PAZ: 593 (CD 26) /
599 (CD 12)

13. PARTILHA DA PALAVRA

20. COMUNHÃO: 647 (CD 14) / 820 (CD 8)

14. PROFISSÃO DE FÉ

(O ministro toma a hóstia e, elevando-a,
diz em voz alta voltado para a assembleia:

15. PRECES DA COMUNIDADE
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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!
TODOS: Ele está no meio de nós.
Dir.: O Senhor nos abençoe e nos guarde.
Amém.

Portanto:

Dir.: O Senhor faça brilhar sobre nós a sua
face e nos seja favorável. Amém.

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

Dir.: O Senhor dirija para nós o seu rosto
e nos dê a paz. Amém.

21. ORAÇÃO

Dir.: Abençoe-nos Deus, todo-poderoso:
Pai, Filho e Espírito Santo Amém.

OREMOS (pausa): Ó Pai, que nos deste,
nesta celebração, a alegria de participar
da tua mesa, dá-nos a graça, nesta nova
semana de trabalho, de vivermos na
alegria e na dignidade de teus filhos e
filhas. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

Dir.: Vamos em paz e ao longo de toda a
semana, bendigamos ao Senhor.
TODOS: Graças a Deus!
26. LEITURAS DA SEMANA

22. RITO DE LOUVOR: 301 (CD 18) /
425 (CD18)

2ªfeira:
3ªfeira:
4ªfeira:
5ªfeira:

Zc 8,1-8 / Sl 101(102) / Lc 9,46-50
Zc 8,20-23 / Sl 86(87) / Lc 9,51-56
Ne 2,1-8 / Sl 136(137) / Lc 9,57-62
Dn 7,9-10.13-14 / Sl 137(138)
/ Jo 1,47-51
6ªfeira: Br 1,15-22 / Sl 78(79) / Lc 10,13-16
Sábado: Br 4,5-12.27-29 / Sl 68 (69) /
Lc 10,17-24

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

DEUS NOS ENVIA
ORIENTAÇÕES
w Hoje é o dia da Bíblia e pode-se
fazer uma acolhida festiva à Palavra
com canto, coreografia e aclamação
pela comunidade.
w O Lecionário deve estar em local
destacado, com um arranjo de flores.
w Na Profissão de Fé, estender a
mão direita em direção à mesa da
Palavra, expressando a adesão à
Boa-Nova proclamada.

23. NOTÍCIAS E AVISOS
w Escola Permanente de Liturgia, 15 de
outubro, de 8 às 16 h, em Ponta Formosa,
tema: Espiritualidade litúrgica com Pe Ivo
Ferreira de Amorim. Faça sua inscrição na
Secretaria de sua paróquia, vagas limitadas.
24. CANTO FINAL: 773 (CD 26) / 781 (CD 4)
25. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
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Catequese e Liturgia
Fr. José Ariovaldo da Silva, OFM

A Constituição “Sacrosanctum Concilium” sobre
a Liturgia (SC), resgatou valores importantíssimos e até essenciais da tradição antiga que se
haviam “esquecido” ou simplesmente “perdido”
no segundo milênio (por exemplo: a centralidade
o mistério pascal na celebração; a consciência da presença real do Senhor na globalidade
da celebração; a liturgia como a principal fonte
de espiritualidade cristã; os sacramentos como
celebração (atualização) do mistério pascal; a
centralidade da Palavra e o contato direto de
todos com a Palavra de Deus proclamada na
celebração; o caráter comunitário da Liturgia,
a assembleia como povo sacerdotal, corpo de
Cristo, toda ministerial, com participação ativa,
consciente e plena de todos na celebração e na
vida; o jeito de celebrar adaptado aos diferentes
povos com a sua cultura; a nobre simplicidade
da liturgia romana, com a preocupação de se ater
ao essencial, a saber, o mistério celebrado etc.
A Sacrosanctum Concilium afirma que a participação plena, consciente e ativa do povo nas
celebrações litúrgicas é de “direito e obrigação”
do povo cristão. Tal “direito e obrigação” provém
da própria natureza da Liturgia e da força do batismo. Pois ela (a participação plena, consciente
e ativa nas celebrações litúrgicas) “é a primeira e
necessária fonte, da qual os fiéis haurem o espírito
verdadeiramente cristão. E por isso, mediante
instrução devida, deve ser buscada com muito
empenho pelos pastores de almas em toda ação
pastoral” (SC, n.14). Por que? É que “na Liturgia
Deus fala a seu povo. Cristo ainda anuncia o
Evangelho” (SC, n 33). Consequentemente –
e aí vem a Catequese! – “seja inculcada, por
todos os modos, a catequese mais diretamente
litúrgica” (SC, n 35,3), isto é, a partir do espírito
da divina Liturgia.
Assim sendo, falando diretamente da Catequese
e, ao mesmo tempo com outro olho na Liturgia,
o Concílio pede que, pela educação cristã, entre
outras coisas, as pessoas “aprendam a adorar a
Deus em espírito e verdade (cf. Jo 4,23), sobretudo

na ação litúrgica” (Decreto “Gravissimum Educationis” sobre a educação cristã: CE,n.2). Assim
(continua o Concílio), “...a formação catequética
ilumina e fortifica a fé, nutre a vida segundo o
espírito de Cristo, leva a uma participação consciente a ativa no mistério litúrgico e desperta para
a atividade apostólica” (GE, n.4).
Antes, no Decreto “Christus Dominus” sobre o
múnus pastoral dos bispos na Igreja, o Concílio
adverte: “Preocupem-se que a instrução catequética, que tem por fim tornar viva, explícita e
operosa a fé ilustrada pela doutrina, seja administrada com diligente cuidado quer às crianças e
adolescentes, quer aos jovens e mesmo adultos...
Esta instrução se baseie na Sagrada Escritura,
na Tradição (antiga!), na Litrugia, no Magistério
e na vida da Igreja” (CD,n.14).
O Catecismo da Igreja Católica, no que diz respeito
à relação “Catequese e Liturgia”, diz o seguinte:
“A liturgia é o ápice para o qual tende a ação da
Igreja, e ao mesmo tempo é a fonte donde emana
toda a sua força’ (CS,n.13). Ela é, portanto, o lugar
privilegiado da catequese do povo de Deus. ‘A
catequese está intrinsecamente ligada a toda ação
litúrgica e sacramental, pois é nos sacramentos,
e sobretudo na Eucaristia, que Cristo Jesus age
em plenitude para a transformação dos homens’
(Catechesi Tradendae, n.23). a catequese litúrgica
tem em vista introduzir no mistério de Cristo (ela
é ‘mistagogia’), procedendo do invisível para o
visível, do significante para o significado, dos
‘sacramentos’ para os ‘mistérios’... O presente
Catecismo...apresentará o que é fundamental e
comum a toda a Igreja no tocante à liturgia como
mistério e como celebração (Seção I), e em
seguida os sete sacramentos e os sacramentais
(Seção II)”.
Numa palavra, na verdade, ambas (Catequese e
Liturgia) precisam entrar num promissor caminho
de permanente conversão recíproca.
Liturgia em Mutirão II CNBB
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