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“Convertei-vos e crede no Evangelho!”
DEUS NOS REÚNE

5. PERDÃO

1. ACOLHIDA

Dir.: Peçamos ao Pai que perdoe nossas
fraquezas, que nos impedem de seguir
nossa missão, rezando:

2. INTRODUÇÃO

CONFESSO A DEUS TODO-PODEROSO...

Anim.: Testemunhando, nesta celebração,
o início da missão de Jesus, suas primeiras
palavras e gestos, recebemos dele o convite
para segui-lo.
Celebramos a Páscoa de Jesus Cristo, que
se manifesta na luta de todas as pessoas
e grupos que tornam presente entre nós
o Reino que Jesus veio anunciar.

Dir.: Deus de misericórdia, perdoa nossas
falhas e guia-nos em nossa missão. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

3. CANTO DE ABERTURA: 1 (CD 11) / 2
(CD 11)
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO
ESPÍRITO SANTO. AMÉM.

6. GLÓRIA: 199 (CD 12) / 204 (CD 3)
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, Vós sois o
Senhor com todo o poder, para sempre.
Queremos que a nossa vida seja por
vós governada. Assim, seguindo Jesus,
passaremos pelo mundo praticando só
o bem. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.

Dir.: O Deus da esperança, que nos cumula
de toda alegria e paz em nossa fé, pela
ação do Espírito Santo, esteja com vocês!

DEUS NOS FALA

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!

8. PRIMEIRA LEITURA: Jn 3,1-5.10

9. SALMO RESPONSORIAL: 24(25)

ESCUTA-NOS, SENHOR DA HISTÓRIA!

Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos,
vossa bondade me oriente e me conduza!

Senhor, olha pela sua santa Igreja, para que
ela pregue com coragem a palavra de Cristo
e colabore com todos os homens para o
advento de tempos melhores.

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.

Senhor, olha pelas pessoas que têm pressa,
para que tenham a coragem de “dedicar
um pouco de seu tempo” ao silêncio e à
palavra de Deus.

Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura
e a vossa compaixão que são eternas!
De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia
e sois bondade sem limites, ó Senhor!

Senhor, ilumina os jovens que olham o
futuro com confiança, para que não desperdicem o tempo com coisas vãs e levianas,
mas o vivam intensamente, construindo
um mundo mais justo.

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.

Dir.: Acolhe, Deus de bondade os nossos
pedidos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.

10. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 7,29-31

DEUS FAZ COMUNHÃO

11. EVANGELHO: Mc 1,14-20
12. CANTO DE ACLAMAÇÃO

16. PARTILHA DOS DONS: 391 (CD 20)
/ 394 (CD 20)

Aleluia + Antífona do Dia

RITO DA COMUNHÃO

O Reino do Céu está perto!
Convertei-vos, irmãos, é preciso!
Crede todos no Evangelho!

17. PAI NOSSO
Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho,
ousamos dizer: PAI NOSSO...

13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 785 (CD 12)

Dir.: Professemos a nossa fé, rezando:
CREIO EM DEUS PAI TODO-PODEROSO...

Dir.: Como filhos e filhas do Deus da paz,
saudai-vos com um gesto de comunhão
fraterna.

15. PRECES DA COMUNIDADE

19. COMUNHÃO: 522 / Refrãos e salmos
para comunhão Ano B – 3º Domingo
(Cantai p. 212)

Dir.: Confiemos ao Deus que nos protege
como filhos, os nossos pedidos:
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4ª-feira: At 22,3-16 / Sl 116(117) /
Mc 16,15-18
5ª-feira: 2Tm 1,1-8 / Sl 95(96) / Lc 10,1-9
6ª-feira: 2Sm 11,1-10.13-17 / Sl 50(51)
/ Mc 4,26-34
Sábado: 2Sm 12,1-7.10-17 / Sl 50(51) /
Mc 4,35-41

20. RITO DE LOUVOR: 825 (CD 18) / 834
(CD 18)
(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico)
21. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Senhor, poderoso e
bom, com alegria ganhamos a graça de
nova vida, vida de amor e união. Fazeinos, agradecidos, anunciar pelo mundo
os dons que recebemos. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

ORIENTAÇÕES
w Nas assembleias litúrgicas pequenas, criar possibilidade, nos Ritos
iniciais, de cada pessoa ser reconhecida pelo nome e ser acolhida
individualmente.
w As leituras deste domingo nos convidam à mudança de vida, à conversão. Nas celebrações dominicais
da Palavra, seria oportuno que se
realizasse o Ato penitencial após
a homilia, mais ligado aos textos
bíblicos e à realidade concreta da
comunidade.
w Preparar-se para a escuta atenta
da Palavra do Senhor cantando um
refrão: 238/222.
w A liturgia da Palavra hoje nos sugere
atitude ecumênica.
w O Evangelho nos sugere o símbolo
da rede de pesca. Onde for possível
e oportuno, esse símbolo poderá
estar presente e inspirar a homilia,
as preces...: Quais “as redes” que
precisamos abandonar para seguir
Jesus, hoje? Como ser, hoje, pescadores de gente para o Reino de
Deus?
w O Pai-nosso poderá ser realizado de
mãos dadas simbolizando a união
da comunidade na missão.

DEUS NOS ENVIA

22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. CANTO FINAL: 650 (CD 26) / 645
(CD 11)
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Senhor esteja com vocês!
Todos: Ele está no meio de nós!
Dir.: O tempo já se completou. O Reino de
Deus está próximo.
Dir.: Ide em paz e propagai a todos esta
Boa-Notícia e o Senhor vos acompanhe!
Graças a Deus.
25. LEITURAS DA SEMANA
2ª-feira: 2Sm 5,1-7.10 / Sl 88(89) /
Mc 3,22-30
3ª-feira: 2Sm 6,12-15.17-19 / Sl 23(24)
/ Mc 3,31-35
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A ORIGEM DOS

SACRAMENTOS
Pe. Gregório Lutz, CSSp
Geralmente se diz que os sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo. No
entanto, os evangelhos nos relatam apenas
a respeito de dois sacramentos que foram
claramente instituídos por Jesus: a eucaristia e o batismo. Na aparição do Senhor
ao grupo dos apóstolos na tarde do dia
da ressurreição, quando Ele soprou sobre
eles e disse: “Recebei o Espírito Santo! A
quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão
perdoados; aos quais retiverdes, ser-lhesão retidos”, se vê ainda a instituição do
sacramento da penitência.
Poderia-se entender a instituição dos
sacramentos como uma ordem, um ato jurídico de Jesus. Mas para podermos afirmar
tal instituição dos outros sacramentos não
se encontram dados suficientes no Novo
Testamento, embora todos os sete sejam
de alguma maneira mencionados nos Atos
ou em cartas dos apóstolos.
No entanto, a origem dos sacramentos
em Jesus Cristo pode ser vista de outra
maneira, como de fato vários Padres da
Igreja a tem visto e como o Concílio Vaticano II, que também a esse respeito voltou

às fontes, reafirmou. Conforme eles, os
sacramentos não têm sua origem num ato
jurídico de Jesus, mas no seu próprio ser.
Como Ele é sacramento do Pai e a Igreja é
sacramento de Jesus Cristo, assim a Igreja,
o sacramento universal, se desdobra nos
sete sacramentos. Eles têm, portanto, sua
origem em Jesus, como a Igreja mesma.
O Vaticano II diz em sua Constituição sobre a Sagrada Liturgia, a “Sacrosanctum
Concilium”, citando Santo Agostinho: “Do
lado aberto de Cristo dormindo na cruz
nasceu o admirável sacramento de toda a
Igreja” (SC 5). A origem da Igreja e, com
ela, dos sacramentos, é, portanto, não um
mandato jurídico, e sim um ato vivencial
Dele, pelo qual o Senhor da Glória se torna
e fica presente na Igreja, seu corpo místico,
até o fim dos tempos.
O evangelista São João escreve no seu
evangelho que Jesus morrendo entregou
o espírito. Com isso ele quer dizer mais
do que simplesmente afirmar a morte de
Jesus. Pelo contexto do quarto evangelho
é claro que São João quer dizer que Jesus
na sua morte entregou o Espírito Santo e
que assim nasceu a Igreja com os sacramentos, particularmente os do batismo e
da eucaristia, simbolizados pelo sangue
e a água que jorraram do lado aberto de
Jesus.
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