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Nº 2300 – Ano A – Roxo
1º DOMINGO DA QUARESMA – 9/3/2014

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: O tempo da Quaresma pretende, sobretudo através da recordação do Batismo
e pela Penitência, preparar a todos para a
celebração do mistério pascal. São quarenta
dias de oração mais intensa e de penitência.
Ouviremos com mais frequência a Palavra
de Deus que implicará em cada um de nós
uma mudança para melhor. Neste primeiro
domingo somos convidados também como
Jesus a atravessar o deserto das nossas vidas
e superar as tentações que nos separam de seu
amor filial. Que cheguemos todos à alegria da
Páscoa com “maior compreensão do mistério
de Cristo e a nossa vida seja um digno testemunho”. Alegres iniciemos nossa celebração.
3. CANTO DE ABERTURA: 123 (CD CF 2014)/125
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, a comunhão do Espírito Santo
estejam com todos vocês.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
5. ATO PENITENCIAL 189/190
Dir.: No inicio desta caminhada rumo a Páscoa somos também convidados a fazer nosso

caminho com o salvador superando todas as
tentações e acima de tudo, reconciliando-nos
com Ele e com nossos irmãos.
6. ORAÇÃO
Oremos(pausa): Senhor Deus, nesta quaresma nós pedimos vossa ajuda para conhecer
melhor Jesus Cristo que nos ama. Queremos
ser mais cristãos, amando-o de verdade,
sempre, por toda a vida. Por nosso Senhor
Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

DEUS NOS FALA
7. PRIMEIRA LEITURA: Gn 2,7-9; 3,1-7
8. SALMO RESPONSORIAL: 50(51)
Piedade, ó Senhor, tende piedade,
pois, pecamos contra vós.
Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia!
Na imensidão de vosso amor, purificai-me!
Lavai-me todo inteiro do pecado,
e apagai completamente a minha culpa!
Eu reconheço toda a minha iniquidade,
o meu pecado está sempre a minha frente.
Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei,
e pratiquei o que é mau aos vossos olhos!
Criai em mim um coração que seja puro
dai-me de novo um espírito decidido.
Ó Senhor, não me afasteis de vossa face,
nem retireis de mim o vosso Santo Espírito!
Dai-me de novo a alegria de ser salvo
e confirmai-me com espírito generoso!
Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar,
e minha boca anunciará vosso louvor.

9. SEGUNDA LEITURA: Rm 5,12-19

Nós vos pedimos por aqueles que sofrem o
flagelo do tráfico humano.
Pela força do vosso Espírito, convertei-nos,
tornai-nos sensíveis às suas dores, e comprometidos na superação deste mal, para
que vivamos, como vossos filhos e filhas,
na liberdade e na paz.
Por Cristo nosso Senhor. Amém!

10. CANTO DE ACLAMAÇÃO: CD CF 2014
f.6/ 311 refrão 1º domingo
Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, Palavra
de Deus.
O homem não vive somente de pão, mas
de toda a palavra da boca de Deus.

Dir.: Ouve, Pai de bondade, nossos pedidos,
fortalece-nos nesta caminhada quaresmal
pela conversão, defesa e promoção da vida
no planeta. Por Cristo nosso Senhor. Amém!

11. EVANGELHO: Mt 4,1-11
12. PARTILHA DA PALAVRA
13. PROFISSÃO DE FÉ
14. RITO DE ELEIÇÃO DOS CATECÚMENOS:
(Onde houver celebração dos sacramentos
de iniciação cristã na noite pascal, realiza-se
aqui o “Rito de eleição dos catecúmenos”,
de acordo com o Ritual de Iniciação Cristã
de Adultos (RICA), p. 64-68)

DEUS FAZ COMUNHÃO
16. PARTILHA DOS DONS: 409/429

As preces são do ritual, se não houver fazer
do folheto.

Dir.: Partilhemos nossa vida e caminhada,
apresentando ao Deus da vida tudo o que
somos e temos.

15. PRECES DA COMUNIDADE

RITO DA COMUNHÃO

Dir.: Confiantes, elevemos ao Pai nossos
pedidos.

17. PAI NOSSO

Ouve Deus de amor o nosso clamor!

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

Senhor, fortalece nossa Igreja nesta busca
de viver a fraternidade e se empenhar na
defesa da vida no planeta. Nós te pedimos.

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 777(CD26), 782
(CD5)

Senhor, ajuda-nos a vencer as tentações da
riqueza e do sucesso para que, apoiados na
força da tua Palavra, caminhemos libertos de
todos os males. Nós te pedimos.

19. COMUNHÃO: 593(refrão do ano A - 1º
domingo)

Senhor, ajuda-nos a defender a vida desde
a sua concepção, para fortalecer o compromisso de viver a ética do amor fraterno.
Nós te pedimos.

(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.)

Concluir as preces com a oração da CF
2014:
Ó Deus, que sempre ouvis o clamor do vosso
povo e vos compadeceis dos oprimidos e
escravizados, fazei que possam experimentar
a libertação da cruz e da ressurreição de
Jesus.
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20. RITO DE LOUVOR: 819 (CD18)
25. LEITURAS DA SEMANA

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

2.ª-feira: Lv 19,1-2.11-18;
Sl 18(19); Mt 25,31-46
3.ª-feira: Is 55,10-11; Sl 33(34);
Mt 6,7-15
4.ª-feira: Jn 3,1-10; Sl 50(51);
Lc 11,29-32
5.ª-feira: Est 4,17; Sl 137(138);
Mt 7,7-12
6.ª-feira: Ez 18,21-28; Sl 129(130);
Mt 5,20-26
Sábado: Dt 26,16-19; Sl 118(119);
Mt 5,43-48

21. ORAÇÃO
Oremos(pausa): Ó Deus, participando desta
celebração, em que se repartiu a Palavra e
o Pão, todos nós ficamos mais fortes, com
mais fé, muita esperança, muito amor no
coração. Que passemos nossa vida buscando sempre a Jesus. Ele é Pão, quando
nos fala, iluminado os caminhos, dando
força ao caminhante. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

ORIENTAÇÕES
• O tempo da Quaresma vai da 4.ª feira
de Cinzas até a Missa da Ceia do Senhor,
“exclusive”. É o tempo para preparar a celebração da Páscoa. “Tanto na liturgia quanto
na catequese litúrgica esclareça-se melhor
a dupla índole do tempo queresmal que,
principalmente pela lembrança ou preparação
do Batismo e pela penitência, fazendo os fiéis
ouvirem com mais freqüência a Palavra de
Deus e entregarem-se à oração, os dispõe à
celebração do mistério pascal” (SC,n.109).
• Valorizar bem em nossas liturgias o momento de perdão.
• Durante este tempo quaresmal, é proibido
ornamentar o altar com flores, o toque de
instrumentos musicais só é permitido para
sustentar o canto. Excetuam-se o Domingo da alegria (4º domingo), bem como as
solenidades e festas.
• Em todas as celebrações omite-se o Glória
e o Aleluia.
• A Campanha da Fraternidade ilumina de
modo particular os gestos fundamentais
desse tempo litúrgico: a oração, o jejum
e a esmola.

DEUS NOS ENVIA
22. NOTÍCIAS E AVISOS
• Hoje, Abertura Arquidiocesana da Campanha da Fraternidade 2014, tema: “Fraternidade e tráfico humano”, e o lema: “É para a
liberdade que Cristo nos libertou” (Gl 5,1).
Caminhada penitencial no Convento da Penha,
saindo às 14h da Prainha encerrando com a
Santa Missa no Campinho. Participe!
23. CANTO DE ENVIO: Hino da CF2014
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Deus da vida, vencedor de todos os
males, nos fortaleça no combate às tentações, hoje e sempre. Amém!
Dir.: Abençoe-nos o Deus de toda a paz, o
Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Dir.: Vamos em paz e que o senhor nos
acompanhe.
Todos: Graças a Deus!
25. LEITURAS DA SEMANA
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MENSAGEM
CELEBRAR A CEIA DO SENHOR
A celebração inaugural do tríduo pascal é a Ceia do Senhor, na quinta-feira da
Semana Santa. Por esta celebração vespertina, nós somos inseridos no momento
sacramental do próprio mistério redentor,
através da memória da Instituição da Eucaristia e do sacerdócio ministerial. É uma
união indissolúvel que brota da entrega de
Jesus na derradeira ceia. A própria antífona
de entrada da celebração, baseada na
carta de São Paulo aos Gálatas exprime
o caráter pascal da vida cristã, caráter
este que começa a ser saboreado com a
celebração da Ceia: “Não nos gloriamos em
outra coisa senão na Cruz de Jesus Cristo,
nosso Senhor: ele é a nossa salvação, vida
e ressurreição; por meio dele fomos salvos
e libertos.” (Gl 6,14)
Celebrar a Páscoa significa celebrar o
rito eucarístico, aquele que Jesus ordenou
celebrar em sua memória. E a Igreja, por
vontade Dele, perpetua este rito até a sua
volta. A quinta-feira é entendida como a
Páscoa Ritual, pois as leituras bíblicas nos
falam do rito pascal do Antigo e do Novo
Testamento, tendo no centro a ceia pascal
celebrada por Jesus com os apóstolos.
O conjunto das leituras constitui um
tesouro inestimável para os discípulos-

-missionários de Jesus Cristo. A 1ª leitura,
extraída do livro do Êxodo, e a 2ª leitura, da
1ª Carta de Paulo aos Coríntios, mostram
a dinâmica da memória: é o velho que dá
lugar ao novo e, acima de tudo, dá sentido.
A narrativa da primeira Páscoa nos prepara
para a Páscoa de Cristo, a sua definitiva
entrega na Cruz, narrada no relato mais
antigo sobre a Eucaristia. “Fareis isso de
geração em geração, pois é uma instituição
perpétua.” (Ex 12,14)
O Evangelho realça a missão daqueles
que decidem seguir Jesus: o amor que se
manifesta no serviço. O gesto ritual do Lava
Pés não deve ser apenas uma encenação
ou dramatização do ato de Jesus, mas
colocar a assembleia celebrante diante
do próprio mistério, de maneira simbólica e orante. O desfecho da celebração
não acontece da maneira habitual, mas
todos se recolhem silenciosamente e, no
lugar previamente preparado, acontece a
transladação e adoração do Santíssimo
Sacramento. Não é um momento de velório,
mas é uma contemplação que alimenta a
fé e a esperança dos crentes na força da
Páscoa de Jesus.
Marcus Tullius
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