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Nº 2267 – Ano C – Branca
Assunção de Nossa Senhora, solenidade – 18/08/2013

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: A Festa da Assunção nos dá alegria
por Deus ter associado Maria à missão de
Jesus e por ela ter feito tudo para que o
projeto de salvação se realizasse, dando-nos a certeza de que todos nós também
ressurgiremos um dia com o mestre.
Celebramos a Páscoa de Jesus, que se
manifesta em todas as pessoas e grupos
que lutam para ser sinais de vida nova num
mundo tão desafiador. Cantemos.
3. CANTO DE ABERTURA: 156 (CD 24),
20 (CD 4)
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus e a comunhão do Espírito
Santo estejam com todos vocês!

Dir.: Diante do Senhor, queremos rever nossa vida para vencer tudo o que nos leva à
omissão, ao individualismo e a tudo quanto
nos dispersa. Peçamos perdão rezando:
Todos: Confesso a Deus...
Dir.: Pai santo, que sois misericórdia, vinde
em socorro de nossas fraquezas e fazei-nos
fortes no vosso amor. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.
6. GLÓRIA: 205, 209 (CD 23)
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, que fizeste Maria participar da páscoa do teu filho, faze
que o teu povo tenha força de vencer os
sinais de morte presentes na caminhada,
recebendo a claridade de tua luz e sempre
promovendo a justiça e a solidariedade,
à espera do cumprimento de tuas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
na unidade do Espírito Santo. Amém.

DEUS NOS FALA

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

8. PRIMEIRA LEITURA: Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab

5. ATO PENITENCIAL

9. SALMO RESPONSORIAL: 44(45)

RITO DA COMUNHÃO

À vossa direita se encontra a rainha,
com veste esplendente de ouro de Ofir.

17. PAI-NOSSO

As filhas de reis vêm ao vosso encontro,
e à vossa direita se encontra a rainha com
veste esplendente de ouro de Ofir.

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria de sua Palavra,
rezemos juntos: Pai-nosso...

Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto: “Esquecei vosso povo e a casa paterna! Que o
Rei se encante com vossa beleza! Prestai-lhe homenagem: é vosso Senhor!

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 788 (CD 5), 789
(CD 26)

Entre cantos de festa e com grande alegria,
ingressam, então, no palácio real”.

Dir.: Saudemo-nos com um gesto de comunhão fraterna.

10. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 15,10-27a

19. COMUNHÃO: 615 (CD 9), 616 (CD 18)

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

(O ministro toma a hóstia e, elevando-a,
em voz alta, voltado para a assembleia, diz:
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. Portanto:
Felizes os convidados para a Ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo.)

Aleluia, aleluia, aleluia!
Maria é elevada ao céu, alegram-se os
coros dos anjos.
12. EVANGELHO: Lc 1,39-56
13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ
15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Confiantes na promessa do nosso
Deus, que em Maria realizou maravilhas,
elevemos a Ele as nossas súplicas com a
ladainha: 748 (Cantai)

20. RITO DE LOUVOR: 619, 620
(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico.)

Dir.: Deus, força e graça, pela intercessão
de Maria, atende às súplicas do teu povo
e guia-nos em teus caminhos. Por Cristo,
Senhor nosso. Amém.

21. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, que este santo
alimento de vossa Palavra que vosso
amor nos concede nos favoreça prolongar
esta festa da Assunção. Concedei-nos
por Maria caminhar toda a vida com o
desejo e a certeza de ressurgirmos para
a glória. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

DEUS FAZ COMUNHÃO
16. PARTILHA DOS DONS: 407 (CD 14),
397 (CD 20)
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ORIENTAÇÕES

DEUS NOS ENVIA

• Um ícone de Maria ou imagem
pode ajudar a comunidade a entrar
no clima da celebração. O Ícone é
trazido na procissão de entrada e
posto em lugar de destaque.
• Enfeitar a igreja com flores brancas,
dando sentido à festa celebrada.
• Se for oportuno, distribuir flores
no final da celebração como lembrança da solenidade celebrada.
• O mês de agosto, conforme o
costume da Igreja no Brasil, é dedicada à oração, reflexão e ação
nas comunidades sobre o tema
das vocações. Por isso, lembre-se: 3ª semana: vocação para a
vida consagrada: religiosos(as) e
consagrados(as) seculares.

22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. CANTO DE ENVIO: 688, 158 (CD )
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: Ó Deus, que olhaste para Maria, volta
para nós, nossas famílias, nosso trabalho
e estudo o teu olhar e nos faças caminhar
na esperança de sempre termos um dia
melhor. Amém.
Dir.: Abençoe-nos o Deus, que é Pai e Filho
e Espírito Santo. Amém.
Dir.: Vamos em paz, que a graça do Senhor e a proteção da Virgem Mãe nos
acompanhem!
Todos: Graças a Deus!

25. LEITURAS DA SEMANA
2ª-feira: Jz 2,11-19; Sl 105(106);
Mt 19,16-22
3ª-feira: Jz 6,11-24a; Mt 19,23-30
4ª-feira: Jz 9,6-15; Sl 20(21);
MT 20,1-16a
5ª-feira: Is 9,1-6; Sl 112(113);
Lc 1,26-38
6ª-feira: 2Cor 10,17-11,2; Sl 148;
Mt 13,44-46
Sábado: Ap 21,9b-14; Sl 144(145);
Jo 1,45-51
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Homilia: conversa familiar,
ligando vida, bíblia e celebração! (II)
Cremos que é o próprio Cristo que fala,
quando na liturgia, são lidas e explicadas
as Escrituras. E a homilia é ação do seu
Espírito.
Ele abre a comunidade para compreender, saborear e aceitar a Palavra proclamada, perceber o sentido dos acontecimentos à luz da Páscoa, renovar em ação
de graças sua fé, retomar os motivos de
sua esperança e se comprometer com a
fraternidade, a justiça e o mandamento do
amor.
Esta ação não se dá automaticamente.
É trabalho conjunto do Espírito e da comunidade celebrante.
Além de fazer a ligação entre os textos
bíblicos e a vida, é função da homilia abrir e
conduzir a assembléia para dentro mistério
da salvação, acontecendo no momento
celebrativo. É sua dimensão mistagógica
nem sempre levada em conta em nossas
celebrações.
E como fazer isto? Primeiramente,
evocando as ações libertadoras que Deus
realizou e realiza por nós em Jesus. Ele é
o grande motivo da ação de graças que a
comunidade faz a seguir na oração eucarística. E, depois, despertando na assembléia
a atitude de oferenda e comunhão com
Cristo ao Pai.
A pessoa responsável pela homilia
é normalmente quem preside, que poderá envolver outras pessoas e até toda a
assembléia na partilha da Palavra. É uma
tarefa sagrada. Daí decorre sua responsabilidade de preparar-se bem durante a
semana.
Neste sentido, muito tem ajudado
um jeito antigo de ler a Bíblia, redescoberto e utilizado recentemente, por muitas

comunidades cristãs, a leitura orante, ou
lectio divina. Esse método consta de quatro
momentos ou passos:
a) A leitura aprofundada e cuidadosa dos
textos bíblicos indicados, ou pelo menos
do evangelho;
b) A meditação, ligando os textos bíblicos
com nossa vida, com a realidade que
nos cerca;
c) A oração brotando desta meditação:
“O que esta palavra nos leva a dizer a
Deus?”
d) A contemplação, momento de entrar
em comunhão íntima, deixando-nos
conduzir pela ação amorosa do Senhor.”
Para manter a dimensão orante, dialogal, profética e mistagógica, três perguntas
poderão orientar e facilitar a participação
da assembleia nesta conversa familiar, que
é a homilia:
a) Qual a boa notícia de Deus para nós
hoje?
b) Qual o apelo que Ele nos faz?
c) Que resposta daremos a esta Palavra
na celebração e na vida?
O silêncio torna-se indispensável no
final da homilia. Assim a resposta à Palavra,
a ser dada pela comunidade, na celebração
e na vida, ganhará autenticidade, realizada
primeiro, no íntimo de cada pessoa, pela
ação do Espírito. Este momento poderá
ser seguido de um refrão, inspirado na
Palavra.
Maria de Lourdes Zavarez
Formação Litúrgica em Mutirão - CNBB
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