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DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: A liturgia de hoje nos convida a
reconhecer a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte para que, assim, possamos
vencer com Ele. O pecado tende a confundir
a nossa relação não só com Deus, mas
também com os irmãos, assim como foi
confundida entre Adão e Eva. Contudo,
o Senhor nos concede oportunidade de
ressurreição constante em nossa vida
todas as vezes que nos aproximamos do
sacramento da graça: a reconciliação. Pela
fé, nos é garantido o prêmio de nos tornarmos semelhantes a Cristo, que morreu e
ressuscitou para a nossa salvação.
Peçamos ao Senhor, celebrando esta Páscoa semanal, que nos preserve de tudo o
que nos divide e nos fortifique em nossa
caminhada de cristãos. Cantemos.
3. CANTO DE ABERTURA: 52 (CD 8) / 53 / 60
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO
ESPÍRITO SANTO.
Todos: AMÉM!
Dir.: O Deus da esperança, que nos cumula
de toda alegria e paz em nossa fé, pela
ação do Espírito Santo, estejam sempre
conosco!

Todos: Bendito seja Deus, que nos reuniu
no amor de Cristo!
5. PERDÃO: 189 / 195 / 197
Dir.: Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede
por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento
para sermos menos indignos de aproximarnos da mesa do Senhor. (pausa) Cantemos.
Dir.: Deus todo-poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna! Amém!
6. SAUDAÇÃO DA PAZ: 777 (CD 26) / 784
e 792 (CD 12)
Dir.: “A paz é fruto da justiça” e da liberdade
dos filhos de Deus. Tendo vivido nosso
momento de reconhecimento do nosso
pecado, saudemo-nos uns aos outros!
7. GLÓRIA
Glória a Deus nas alturas, e paz na terra
aos homens por Ele amados. Senhor Deus,
rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso: nós
vos louvamos, nós nos bendizemos, nós
nos adoramos, nós vos glorificamos, nós
vos damos graças por vossa imensa glória.
Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus pai.
Vós que tirais os pecados do mundo, tende
piedade de nós. Vós que tirais o pecado
do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós
que estais à direita do Pai, tende piedade de
nós. Só vós sois o Santo, só Vós, o Senhor,
só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o
Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém.

8. ORAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia
O príncipe deste mundo agora será expulso;
e Eu, da terra levantado, atrairei todos
a mim mesmo.

Oremos (pausa): Ó Pai, vós nos enviastes
o vosso próprio Filho para libertar-nos
da escravidão do mal. Sustentai-nos com
as armas da fé para que lutemos cada
dia contra as solicitações do mal. Assim,
participaremos da vitória pascal do Cristo, que vence os males deste mundo e
até a própria morte. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém!

14. PARTILHA DA PALAVRA
15. PROFISSÃO DE FÉ
16. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: A vida de Jesus na terra foi uma luta
contra a escravidão do pecado e a favor
da plena liberdade em Deus. Peçamos ao
Senhor que nos faça cada vez mais dEle
por meio dos nossos pedidos:

DEUS NOS FALA

Tornai-nos livres e fieis em Cristo!
Senhor, que a Igreja denuncie com firmeza
e coragem as injustiças e cumplicidades
dos homens e anuncie a todos a libertação
do pecado e das outras escravidões que
oprimem o mundo, rezemos.

9. PRIMEIRA LEITURA: Gn 3,9-15
10. SALMO RESPONSORIAL: 129 (130)
No Senhor toda graça e redenção!

Senhor, liberta os que se escravizam nos
vícios, tentações e iniquidades, para que
vivam um encontro autêntico com Jesus
Cristo e se abram à sua ação libertadora,
rezemos.

Das profundezas eu clamo a vós, Senhor,
escutai a minha voz!
Vossos ouvidos estejam bem atentos
ao clamor da minha prece!

Senhor, afasta os que são escravizados
injustamente dos instintos de violência,
egoísmo e ódio, para que se tornem fortes
para lutarem contra o mal, sendo participantes do Mistério da Páscoa, rezemos.

Se levardes em conta nossas faltas,
quem haverá de subsistir?
Mas em vós se encontra o perdão,
eu vos temo e em vós espero.
No Senhor ponho a minha esperança,
espero em sua palavra.
A minh’alma espera no Senhor
mais que o vigia pela aurora.

Senhor, fortalece a fé de todos nós aqui
presentes, para que, vivendo segundo o
Evangelho, possamos ser libertados e
libertadores, rezemos.

Espere Israel pelo Senhor,
Mais que o vigia pela aurora!
Pois no Senhor se encontra toda graça
e copiosa redenção.
Ele vem libertar a Israel
de toda a sua culpa.

Dir.: Ouvi, ó Pai, as nossas preces e atendei
com bondade as nossas súplicas. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém!

DEUS FAZ COMUNHÃO

11. SEGUNDA LEITURA: 2Cor 4,3-18-5,1
12. EVANGELHO: Mc 3,20-35

17. PARTILHA DOS DONS: 401 (CD 11)
/ 408 e 409 (CD 25)

13. CANTO DE ACLAMAÇÃO
02

RITO DA COMUNHÃO

Todos: Amém!

18. PAI-NOSSO

Dir.: A alegria seja a nossa força! Vamos
em paz, e o Senhor nos acompanhe!

Dir.: O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de
filhos, digamos juntos: Pai Nosso...

Todos: Graças a Deus!

19. COMUNHÃO: 539 / 625

25. LEITURAS DA SEMANA

20. RITO DE LOUVOR

2ª-feira: At 11,21b-26;13,1-3 / Sl 97 (98)
/ Mt 10,7-13
3ª-feira: 1Rs 17,7-16 / Sl 4,2-3,4-5.7-8
/ Mt 5,13-16
4ª-feira: 1Rs 18-20-39 / Sl 15(16) /
Mt 5,17-19
5ª-feira: 1Rs 18,41-46 / Sl64(65) /
Mt 5,20-26
6ª-feira: Os 11,1.3-4.8c-9 / Ct Is 12,2-3 /
Ef 3,8-12.14-19 / Jo 19,31-37
(Solenidade do Sagrado
Coração de Jesus)
Sábado: Is 61,9-11 / Ct 1Sm 21.4-5.6-7 /
Lc 2,41-51 (Memória do
Imaculado Coração de Maria)

(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores, e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico)
21. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, que curais
nossos males, libertando-nos do egoísmo
e das más inclinações. Por vosso amor
livrai-nos dessa fraqueza, dai-nos prazer
de rezar e dirigir nossa vida pelo caminho
do bem. Por Cristo, nosso Senhor. Amém!

DEUS NOS ENVIA
ORIENTAÇÕES/SUGESTÕES
1 – O ministro que fará a partilha
deverá se orientar bem na reflexão
da liturgia para não demonstrar uma
atitude moralista do pecado, mas
apresentar sempre a misericórdia
do Pai como amparo ao pecador.

22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. CANTO FINAL – 652 / 659 / 666
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Senhor esteja com vocês!

2 – Valorizar o canto de perdão como
momento propício para reconhecimento das nossas faltas antes de nos
aproximarmos da mesa da Palavra
e da Comunhão.

Todos: Ele está no meio de nós!
Dir.: A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde os nossos corações
e nossas mentes no conhecimento e no
amor de Deus, de seu Filho, nosso Senhor
Jesus Cristo.

3 – Fazer o momento do abraço da
Paz logo após o perdão, antes do
hino de louvor, valorizando o ato
penitencial como fonte de reconciliação entre os irmãos.

Todos: Amém!
Dir.: Abençoe-nos o Deus todo-poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo!
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Oração do Dia
Dom Manoel João Francisco
Bispo de Chapecó

Encerram-se os Ritos Iniciais da
missa com a “Oração do Dia”, também
chamada “Coleta” (IGMR 54). A expressão
“coleta”, nasceu na liturgia galicana. Mais
tarde, passou a ser usada pela liturgia
romana. Vem do tempo em que os cristãos iniciavam a celebração da Eucaristia
numa igreja e a continuavam em outra. A
primeira chamava-se “igreja da reunião”,
em latim, “ecclesia collecta”. Antes de sair
em procissão para a segunda igreja, o que
presidia a celebração fazia “a coleta” ou
seja, oração da “comunidade reunida”.
Hoje, prefere-se a expressão “Oração do Dia”, pois, conforme a orientação
do Missal, esta oração “exprime a índole
da celebração” daquele dia (IGMR 54).
Esta, portanto, não é a hora de colocar
as intenções pessoais. Não é coleta de
intenções, mas momento de os fiéis, a
convite (oremos) do que preside, se “conectarem”, se “reunirem” ao redor do que
está sendo celebrado na festa do dia. Para
que tal aconteça solicita-se um breve silêncio depois do convite: oremos. Tomemos
como exemplo a bela oração da Noite de
Natal: Oremos. (silencio). “Ó Deus, que
fizestes resplandecer esta noite santa com
a claridade da verdadeira luz, concedei que,
tendo vislumbrado na terra este mistério,
possamos gozar no céu sua plenitude. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo”. Amém.
Como se pode ver, a oração se compõe de quatro elementos. O terceiro elemento, por sua vez, compõe-se de outros
três.
1. O convite à oração: é uma herança do
judaísmo. Os grandes momentos de

oração comum da assembleia litúrgica
eram precedidos de um convite. Este
convite é mais que um sinal. É um apelo
que contém em si o que vai acontecer.
Realiza o que diz, ou seja, coloca em
oração.
2. O silêncio: Não é um detalhe facultativo.
Está prescrito na IGMR 54. Tem duas
funções. Permite aos fiéis tomarem
consciência de que estão na presença
de Deus e dá tempo para que cada um
exprima para si mesmo o sentido da
festa que se está celebrando.
3. O corpo da oração: Divide-se em três
elementos. a) A invocação,- Ó Deus quase sempre acompanhada de um considerando (que fizestes resplandecer...,
que reacendeis em nós...). Na liturgia
romana a oração é sempre dirigida ao
Pai. Também nas festas dos santos.
Esta prescrição feita pelo Concílio de
Hipona (393) se manteve em vigor até
o século X, quando a liturgia galicana se
impôs em Roma. A partir desta época,
começam a ser encontradas orações
dirigidas a Cristo b) O pedido, motivo
fundamental da súplica. Flui do conteúdo
da festa, ou do tempo litúrgico. c) A
conclusão mostra que a oração é feita
por Cristo no Espírito Santo.
4. O Amém: Com o amém, o povo se associa à súplica e se apropria da oração
(IGMR 54). É como se dissesse ao que
preside: o que acabas de dizer a Deus,
como nosso intercessor e representante,
é também nossa prece.
Fonte: Formação Litúrgica em Mutirão
CNBB - www.cnbb.org.br
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