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Nº 2233 - Ano C - Verde
3º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 27/01/2013

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. CANTO DE ABERTURA: 45, 46
3. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: O Cristo morreu, o Cristo ressuscitou,
o Cristo nos dá este santo dia de domingo.
Que a paz deste Cristo esteja com todos
vocês!
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
4. INTRODUÇÃO
Anim.: O Centro de nossa Celebração é a
Palavra de Deus, é nela que encontramos
o mistério da revelação que se completa
em Jesus Cristo. Celebramos a Páscoa de
Jesus que se manifesta em todas as pessoas e grupos que anunciam boas novas
aos pobres e contribuem para libertar os
cativos e apressar a justiça no mundo.

o perdão de Deus. (pausa) Confessemos
os nossos pecados:
Confesso a Deus...
Dir.: Deus misericordioso tende compaixão
do teu povo, perdoe as nossas faltas e nos
conduza ao Reino da Felicidade Eterna.
Amém.
6. GLÓRIA: 199 (CD12), 203 (CD3)
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Deus dos pobres, Tu
te preocupas com a sorte de teus filhos
e filhas e nos dás Jesus como caminho
e vida. Atende aos pedidos desta comunidade e dá-nos a graça de sempre ter
os olhos fixos nele e os ouvidos atentos
à sua Palavra, para que o Espírito que
o animava também nos anime e nos
faça continuadores de sua missão. Por
nosso Senhor Jesus Cristo na unidade
do Espírito Santo. Amém.

DEUS NOS FALA

5. ATO PENITENCIAL

8. PRIMEIRA LEITURA: Ne 8,2-4a. 5-6.
8-10

Dir.: Inclinemos nossas cabeças e peçamos

9. SALMO RESPONSORIAL: Sl 18(19)

Vossas palavras, Senhor, são espírito
e vida!

Deus de bondade, que todos os anunciadores do Evangelho não anunciem a si
próprios, mas a Jesus Cristo.

A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto
para a alma! O testemunho do Senhor é
fiel, sabedoria dos humildes.

Deus de ternura, olhai pelos pobres,
oprimidos e perseguidos, que acolham a
Palavra de Cristo, que é palavra de total e
autêntica libertação.

Os preceitos do Senhor são precisos,
alegria ao coração. O mandamento do
Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz.

Dir.: Ouvi, o’ Deus, as preces da vossa
família reunida em torna da palavra do teu
Filho, que vive e reina para sempre. Amém.

É puro o temor do Senhor, imutável para
sempre. Os julgamentos do Senhor são
corretos e justos igualmente.
Que vos agrade o cantar dos meus lábios
e a voz da minha alma; que ela chegue até
vós, ó Senhor, meu Rochedo e Redentor!

DEUS FAZ COMUNHÃO

10. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 12,12-30

16. PARTILHA DOS DONS: 401 (CD 11),
408 (CD 25)

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

RITO DA COMUNHÃO

Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Foi o Senhor quem me mandou Boas notícias anunciar; ao pobre, a quem está no
cativeiro, libertação eu vou proclamar!

17. PAI-NOSSO

12. EVANGELHO: Lc 1,1-4; 4,14-21

Dir.: Rezemos com amor e confiança, a
oração da igualdade que o próprio Jesus
nos ensinou. Pai nosso...

13. PARTILHA DA PALAVRA

18. SAUDAÇÃO DA PAZ

14. PROFISSÃO DE FÉ (Símbolo Niceno-Constantinopolitano)

Dir.: Rezemos pela paz. Que Jesus. príncipe
da Paz, nos ajude a realizar no dia a dia
nossa tarefa para que a nossa sociedade
seja a cada dia transformada em uma pátria de justiça social e igualdade. (pausa)
Saudemo-nos uns aos outros com um
sinal de comunhão.

15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Dirijamos ao Deus da vida a nossa
oração comunitária.
Senhor, escutai a nossa prece!

19. COMUNHÃO: 526 (CD 2), 624 com
antífona 3º Dom Ano C

Deus de amor, que todas as comunidades
cristãs desejem, leiam com a mor e meditem a Palavra de Deus a fim de realizá-la
em suas vidas. Rezemos.

Ministro(a): Participemos da comunhão
do Corpo do Senhor em profunda unidade
com nossos irmãos, que, neste dia, tomam
02

parte da celebração eucarística, memorial
vivo da paixão, morte e ressurreição de
Jesus Cristo. O Corpo de Cristo será nosso
alimento.

Todos: Ele está no meio de nós!
Dir.: O Deus da paz, que nos deu a alegria
de celebrar este domingo, guarde-nos em
seus caminhos, Ele que é Pai e Filho e
Espírito Santo. Amém.

Portanto:
Felizes os convidados para a Ceia do Senhor!
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo!

Dir.: Vamos em paz, e o Senhor nos acompanhe!

20. RITO DE LOUVOR: 840

Todos: Graças a Deus!

Dir.: Por todas as maravilhas que realizas
em nossas vidas, por essa maravilhosa
partilha entre irmãos e irmãs, nós te louvamos o Senhor.

25. LEITURAS DA SEMANA
2ª-feira: Hb 9,15.24-28; Sl 97(98);
Mc 3,22-30
3ª-feira: Hb 10,1-10; Sl 39(40);
Mc 3,31-35
4ª-feira: Hb 10,11-18; Sl 109(110);
Mc 4,1-20
5ª-feira: Hb 10,19-25; Sl 23(24);
Mc 4,21-25
6ª-feira: Hb 10,32-39; Sl 36(37);
Mc 4,26-34
Sábado: Ml 3,1-4; Sl 23(24);
Lc 2,22-40

21. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus de ternura, nesta celebração, Tu nos alegraste com o
anúncio do Evangelho e nos renovaste
com a tua energia de vida. Assim sustentados, possamos viver esta nova semana
movidos por teu Espírito e consagrados
ao serviço dos pobres, para continuar
a missão de Jesus, teu Filho e Nosso
Senhor, bendito para sempre. Amém.

ORIENTAÇÕES

DEUS NOS ENVIA

w No inicio é importante acolher com
entusiasmo os visitantes, pois estamos
em um período de férias.
w Iniciar a Liturgia da Palavra com um
refrão contemplativo, que pode ajudar
a chamar a atenção para a importância
do anúncio que é realizado.
w Neste dia, pode-se dar especial destaque ao livro das sagradas escrituras,
seja pela entrada solene, incenso, seja
pela decoração especial da mesa da
Palavra.
w No final da celebração, é bom lembrar
os compromissos da semana, sobretudo, informá-los aos visitantes.

22. NOTÍCIAS E AVISOS
Mobilizar a comunidade para o Abaixo
Assinado sobre o Projeto de lei de Iniciativa
Popular sobre os 10% para a Saúde Pública.
23. CANTO DE ENVIO: 664 (CD 26), 670
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Senhor esteja com vocês!
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CAMPANHA DA FRATERNIDADE
Indicações para ações transformadoras CF 2013
w Valorizar as famílias como células da sociedade, em que o jovem tem as condições
necessárias para seu desenvolvimento humano e espiritual;
w Suscitar oportunidades de formação humano-afetiva aos jovens, na escola, nas paróquias, nas universidades, nas organizações
públicas e não governamentais;
w Incentivar as artes: música, teatro, poesia,
cinema, esportes, dança. A imagem exerce
um verdadeiro fascínio no povo brasileiro;
w Incentivar a criação do site da escola, dos
estudantes, de uma sala de aula, de grupos de estudo e de pesquisa, de blogs de
conhecimento e de difusão de mensagens;
realizar oficinas de treinamento de como
utilizar imagens, vídeos, som, entrevistas;
w Provocar os jovens para que, enquanto alunos
nas instituições superiores de ensino, utilizem
o conhecimento adquirido para o processo
de constante compreensão e análise da
conjetura atual do mundo. Conscientiza-los de que são convocados a buscar uma
perspectiva solidária a partir de seu conjunto
de conhecimentos e de áreas de atuação,
sendo responsáveis pelas decisões pessoais
e pelos compromissos assumidos frente à
sociedade;
w Promover o voluntariado jovem e diversas
oportunidades para a realização de projetos
missionários, principalmente com aqueles
que estão se preparando para o Sacramento
da Crisma e com os universitários;
w Organizar encontros com os jovens profissionais, capacitando-os para a missionariedade
na área específica de seu trabalho;
w Utilizar as redes para fomentar, divulgar e
infundir o bem comum, com fóruns, debates
e discussões via Web;
w Reconhecer e favorecer o protagonismo
juvenil na cultura midiática, incrementando
nas comunidades eclesiais e na sociedade
uma política de comunicação que inclua
pessoas que utilizem as novas tecnologias
para a promoção da rede de conscientização
política e social. Os jovens devem organizar
encontros de formação para educar seus

w

w

w

w

w

w
w
w

w

companheiros e outras pessoas ao uso
sadio e educativo das novas mídias;
Dar condições para que os jovens promovam
em seus grupos oficinas sobre como utilizar
as novas tecnologias na sala de aula, na
igreja, na comunidade, tratando de questões
como regras para usar corretamente e com
segurança as ferramentas virtuais, discutir
questões éticas referentes à internet, à inclusão digital, questões políticas, ambientais;
Provocar o debate e consolidação de mecanismos institucionais que consolidem a
efetivação dos direitos dos jovens em suas
demandas, realidades; reafirmá-los como
estratégia de desenvolvimento no país;
Reivindicar que os poderes públicos assegurem mecanismos para o protagonismo dos
jovens, desde o levantamento das demandas,
elaboração e efetivação das políticas, até a
fiscalização e avaliação;
Fomentar a participação dos jovens nos
Conselhos de direitos e demais espaços de
controle das políticas públicas de juventude
em níveis locais, regionais e nacional;
Desenvolver mecanismos de denúncia de
violação dos direitos da juventude; do abuso
infantil, do trabalho escravo, do tráfico de
drogas;
Construir estratégias para a reflexão, divulgação e monitoramento da Campanha Nacional
contra a violência e o extermínio de jovens;
Participar de manifestações em prol da vida
e apoiar iniciativas que, consonantes às
orientações da Igreja, defendem;
Valorizar as identidades culturais dos diversos
povos que formam o povo brasileiro para
que nossos jovens respeitem e reconheçam
a importância das diversidades culturais;
Pautar temas relacionados às comunidades
tradicionais e estabelecer parcerias na defesa
de seus direitos; realizar trabalhos, pesquisar,
excursões, missões e atividades nessas
comunidades.
*Fonte: Fragmentos Texto Base da
Campanha da Fraternidade 2013
“Fraternidade e Juventude”
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