Celebração Eucarística
Conclusão dos Retiros de Carnaval
Ano B - cor verde - 13 de Fevereiro de 2018

6ª SEMANA DO TEMPO COMUM
“Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei”. (Sl 93)
RITOS INICIAIS
Deus nos reúne
01. AMBIENTAÇÃO (CD Agnus Dei 93/94)
1. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma tu a direção. Sim oh vem, oh Santo Espírito
os espaços preencher. Reverência à tua voz vamos fazer.
PODES REINAR SENHOR JESUS, OH SIM. TEU PODER TEU POVO SENTIRÁ. QUE BOM, SENHOR, SABER QUE ESTÁS
PRESENTE AQUI. REINA SENHOR, NESTE LUGAR.
2. Visita cada irmão, oh meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Desfaz todas tristezas,
incertezas, desamor, glorifica o teu nome, oh meu Senhor.
Animador - Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos! Acolhemos a toda que conosco vieram celebrar
esta Eucaristia. Hoje, louvamos e agradecemos ao Senhor, pelos grupos de retiro de carnaval de nossa
paróquia, que nestes dias, deixaram tudo, para escutar a voz do Senhor que nos convida a conversão e a
enfrentar as tentações e desafios do nosso dia a dia. Na alegria de estarmos reunidos na casa do Pai, cantemos.
Procissão de Entrada: Cruz, velas, lecionário, leitores, banners dos retiros, ministros, coroinhas e o padre.

02. CANTO INICIAL (Ministério Amor e Adoração)
1. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor. Vamos celebrar os feitos do Senhor,
e Sua bondade que nunca tem fim (2x).
VAMOS CELEBRAR DEUS ESTÁ AQUI. VAMOS CELEBRAR DEUS ESTÁ AQUI NO MEIO DE NÓS (bis) (ELE ESTÁ
PRESENTE AQUI) (2x)
2. Quando estamos juntos unidos a Ti, para elevar a nossa oração. Um canto de alegria surge entre nós, em
adoração ao Teu eterno amor (2x)
03. SAUDAÇÃO INICIAL
Padre - Façamos o sinal que nos reúne como irmãos. Em nome do Pai...
Padre - O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo,
esteja convosco. Bendito seja Deus...
04. DEUS NOS PERDOA
Padre – Em silêncio, inclinemos nossa cabeça e reconhecendo-nos necessitados da misericórdia do Pai,
peçamos perdão pelas vezes em que não nos deixamos tocar pela Palavra Deus e pelos Sacramentos ou fomos
indiferentes à ação do Espírito Santo em nós. Cantemos.
(L e M - Pe. José Cândido)

1. Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos.
PIEDADE, PIEDADE, PIEDADE DE NÓS. (bis)
2. Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados.
3. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa.
Padre - Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.
1

05. HINO DO GLÓRIA
Padre - Glorifiquemos a Deus que nos toca e acolhe por meio do Seu amor, em especial, nestes dias de oração e
de encontro com Ele mesmo, cantando o Hino do Glória.
(L e M - Frei Fabreti)

GLÓRIA, GLÓRIA, GLÓRIA, ALELUIA! (bis) GLÓRIA, GLÓRIA, GLÓRIA, A DEUS NOS ALTOS CÉUS, PAZ NA TERRA A
TODOS NÓS!
1. Deus e Pai nós vos louvamos (glória a Deus), adoramos, bendizemos (glória a Deus), damos glória ao vosso
nome (glória a Deus), vossos dons agradecemos!
2. Senhor nosso, Jesus Cristo (hosana hey), unigênito do Pai (hosana ha), vós de Deus, Cordeiro Santo (hosana
hey), nossas culpas perdoai!
3. Vós que estais junto do Pai (aleluia), como nosso intercessor (aleluia). Acolhei nossos pedidos (aleluia),
atendei nosso clamor.
4. Vós somente sois o Santo (glória a Deus), o Altíssimo Senhor (hosana ha). Com o Espírito Divino (aleluia), de
Deus Pai no esplendor.
06. ORAÇÃO (Missal Romano, pg. 350)
Presidente - Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos, por vossa graça,
viver de tal modo, que possais habitar em nós. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Deus nos fala
(Márcio Todechini)

1. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. (2x) E eu quero ouvir Sua voz... Preciso
estar atento a todo movimento do Céu em direção a mim. Fala Senhor, preciso ouvir sua voz, Eis aqui o Teu
servo... Fala no irmão, na Palavra, Senhor, e no meu coração.
07. LEITURA DA CARTA DE SÃO TIAGO (1,12-18)
08. SALMO RESPONSORIAL (93) (CD Cantando os Salmos - Ano B)
BEM-AVENTURADO É AQUELE A QUEM ENSINAIS VOSSA LEI.
1. É feliz, ó Senhor, quem formais e educais nos caminhos da Lei, para dar-lhe um alívio na angústia.
2. O Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer sua herança: voltarão a juízo as sentenças; quem é reto
andará na justiça.
3. Quando eu penso: “Estou quase caindo!” Vosso amor me sustenta, Senhor! Quando o meu coração se
angustia, consolais e alegrais minha alma.
09. CANTO DE ACLAMAÇÃO (CD Liturgia VI)
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (BIS)
1. Quem me ama realmente, guardará minha palavra e meu Pai o amará, e a ele nós viremos.
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS (8,14-21)
11. HOMILIA

NOSSA RESPOSTA
12. PRECES DA COMUNIDADE
Padre - Todos os dias o Senhor nos cerca de carinho e compaixão. Diante Dele, único Deus verdadeiro,
coloquemos as nossas preces e intenções, dizendo: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
- Senhor, fortalecei vossa Santa Igreja, para que acolha os pobres, os doentes e os pecadores com a mesma
misericórdia de Cristo, Vosso Filho. Nós vos pedimos.
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- Senhor, iluminai os que estão afastados do nosso convívio por causa de doenças, idade ou condição social,
para que encontrem na Sagrada Palavra e na nossa caridade, a esperança de uma vida melhor. Nós vos
pedimos.
- Senhor, abençoai a todos os que nestes dias participam dos retiros de carnaval, para que revigorados por
vosso Espírito, saibam dar testemunho do vosso amor. Nós vos pedimos.
- Senhor, atendei nossos pedidos: pelas famílias, pelos enfermos, pelos aniversariantes, pelos dizimistas, pelos
falecidos e por todos os motivos que queremos rezar neste dia, os quais estão no silêncio dos nossos corações.
Nós vos pedimos.
Presidente - Senhor, acolhei nossos pedidos, libertai-nos de nossos egoísmos e, tocados por vosso amor
misericordioso, sejamos purificados de todos os males. Por Cristo, nosso Senhor. Amém!

LITURGIA EUCARÍSTICA
Por Cristo ao Pai
15. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Animador – Com o pão e o vinho, apresentemos ao altar do Senhor nossa gratidão por todos os trabalhos
realizados nos nossos retiros de carnaval, tantas vidas e tantos dons.
16. CANTO DAS OFERENDAS (Frei Luiz Turra)
1- Que maravilha Senhor, estar aqui! Sentir-se Igreja reunida a celebrar. Apresentando os frutos do caminho, no
pão e vinho, ofertas desse altar.
BENDITO SEJAIS POR TODOS OS DONS! BENDITO SEJAIS PELO VINHO E PELO PÃO! BENDITO, BENDITO, BENDITO
SEJA DEUS PARA SEMPRE.
2- Que grande bênção servir nesta missão, missão de Cristo, tarefa do cristão. Tornar-se Igreja, formar
comunidade, ser solidário, tornar-se um povo irmão.
3- Que graça imensa viver a mesma fé; ter esperança de um mundo bem melhor; na caridade sentir-se
familiares, lutando juntos em nome do Senhor.
Padre - Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.
Todos - Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para glória do seu nome, para nosso bem e de toda
Santa igreja.
17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS (Missal Romano, pg.350)
Padre - Ó Deus, que este sacrifício nos purifique e renove e seja fonte de eterna recompensa para os que fazem
a vossa vontade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II (Missal Romano, pg. 477.)
Padre - O Senhor esteja convosco.
Todos - Ele está no meio de nós.
Padre - Corações ao alto.
Todos - O nosso coração está em Deus.
Padre - Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Todos - É nosso dever e nossa salvação.
Padre - Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar,
Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual
tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da
Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços
na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa
grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores,
cantando a uma só voz: SANTO, SANTO, SANTO...
Padre - Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade.
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Padre - Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para
nós o Corpo e (+) o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
Todos - Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Padre - Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu e
deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR
VÓS.
Padre - Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a
seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Padre - EIS O MISTÉRIO DA FÉ!
Todos - Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
ou: Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte,
enquanto esperamos a vossa vinda!
Padre - Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão
da vida e o cálice da salvação; e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença
e vos servir.
Todos - Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Padre - E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito
Santo num só corpo.
Todos - Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
Padre - Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na caridade,
com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Joaquim Wladimir, e todos os ministros do vosso povo.
Todos - Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Padre - Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos
os que partiram desta vida: acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
Todos - Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Padre - Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem
Maria, Mãe de Deus, com os santos Apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos
louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
Todos - Concedei-nos o convívio dos eleitos!
Padre - Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a
honra e toda a glória, agora e para sempre.
Todos - Amém.

RITO DA COMUNHÃO
19. PAI NOSSO
20. CORDEIRO
21. CANTOS DE COMUNHÃO
(Pe. Fábio de Melo)
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1 - Vou cantar teu amor, ser no mundo um farol. Eis-me aqui, Senhor vem abrir as janelas do meu coração. E
então falarei imitando tua voz. Creio em Ti Senhor, nas pegadas deixadas por Ti vou andar. Vou falar do teu
coração com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina e
cantar.
CANTAR O CANTO ENSINADO POR DEUS COM POESIA ENSINAR NOSSA FÉ PLANTAR O CHÃO CULTIVAR O AMOR
COMO POETAS QUE QUEREM SONHAR PRA REALIZAR O QUE O MESTRE ENSINOU. VIEMOS CEAR, RESTAURAR
O CORAÇÃO, FONTE DE VIDA NO ALTAR A BROTAR, A NOS ALIMENTAR.
2 - Celebrar meu viver pra no mundo ser mais. Faz de mim Senhor aprendiz da verdade, justiça e da paz.
Comungar teu viver neste vinho e neste pão. Quero ser Senhor, novo homem nascido do teu coração.
(L e M - Rodolfo Ribeiro)

VENHO, SENHOR, TE RECEBER AGORA. TEU SANTO CORPO, SENHOR, ME ENCHE DO TEU AMOR. VENHO
SENHOR, TE RECEBER AGORA. TEU SANTO SANGUE, SENHOR, TRANSBORDA MEU CORAÇÃO, SENHOR.
1. E ao receber teu Corpo e Sangue, Senhor, possa em mim brotar a paz, o amor, a salvação. E no teu altar
seremos um em comunhão. És grande, ó meu Salvador.
2. E ao receber teu Corpo e Sangue, Senhor, não se faça em mim motivo de condenação. Mas se faça, sim,
Senhor, presença Tua em mim. És grande, ó meu Salvador.
22. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal Romano, pg. 350)
Padre - Ó Deus, que nos fizestes provar as alegrias do céu, dai-nos desejar sempre o alimento que nos traz a
verdadeira vida. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

RITOS FINAIS
Deus nos envia
23. COMUNICADOS
- Atenção: Amanhã, quarta-feira de cinzas (14/02), dia de Jejum e Abstinência de Carne, missas na Igreja Matriz
as 6h e as 19h com bênção e distribuição de cinzas.
- Quinta-feira (15/02) é dia de adoração, das 6h as 19h aqui na Matriz. Às 19h, caminhada penitencial com
as Comunidades Matriz e São Camilo, saindo do Posto do Vila Rica, seguida de Missa na Matriz.
24. BÊNÇÃO FINAL (Missal, pg. 525 – nº 10)
25. CANTO FINAL (L e M - Pe. Élio Athayde)
VAMOS EM PAZ E O SENHOR NOS ACOMPANHE PARA SEMPRE! NOSSA MISSÃO É CONSTRUIR UM MUNDO
NOVO, MAIS IRMÃO!
1. Vamos repartir mais alegria num mundo que se esvazia do sentido de viver. Vamos crer na força da verdade
para que a humanidade sinta a vida renascer.
2. Vamos neste mundo de incerteza, defender com mais firmeza o calor da união. Onde não houver
fraternidade levemos nossa amizade em verdadeira comunhão.
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