Celebração Eucarística
Domingo - O dia do Senhor
Ano B - cor roxa - 17 e 18 de Fevereiro de 2018

1º DOMINGO DA QUARESMA
A PALAVRA DE DEUS NOS CHAMA A CONVERSÃO

RITOS INICIAIS
Deus nos reúne
01. AMBIENTAÇÃO (Fr. Telles Ramon - Daniel De Angeles)
ACOLHE, Ó DEUS, O NOSSO CANTO! ESCUTA, POIS, NOSSO CLAMOR. VÊ QUANTA DOR E QUANTO PRANTO QUE
O NOSSO PECADO PROVOCOU. POR TEU AMOR, TEM MISERICÓRDIA!
1. “Voltai, agora, para mim com o coração arrependido. Rasgai, não as vestes, mas o coração”, diz o Senhor!
2. “Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é certo”, diz
o Senhor!
Animador - Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, é grande a nossa alegria em tê-los aqui para celebrarmos
nossa vida e nossa fé em Jesus Cristo. Eis a Boa Notícia que nos vem de junto de Deus: “O tempo já se
completou e o Reino está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho!”. Jesus, com sua palavra de vida e de
salvação, nos leva a conhecer e contemplar o rosto do Pai: Ele é o Deus que nos ama e permanece fiel. Mas a
realização do Reino também depende de nosso empenho na conversão e aceitação do Evangelho. O Reino do
Senhor vem no silêncio, mas produz com abundância os frutos da vida. Comprometidos em viver este tempo
quaresmal jejuando, orando e praticando a caridade, cantemos.
Procissão de entrada: cruz ladeada por velas, lecionário, ministros coroinhas e Presidente.

02. CANTO INICIAL (Maria de Fátima Oliveira, Fr. Telles Ramon e Pe. José Weber)
VOLTA, MEU POVO, AO TEU SENHOR E EXULTARÁ TEU CORAÇÃO. ELE SERÁ TEU CONDUTOR, TUA ESPERANÇA
DE SALVAÇÃO!
1. Se confessas teu pecado, Ele é justo e compassivo. Cantarás purificado os louvores do Deus vivo.
2. Nossas vidas tão dispersas nosso Deus as juntará! E seremos novo povo, Ele nos renovará!
3. Se voltares ao Senhor, Ele a ti se voltará! Pois imenso é seu amor e jamais se acabará!
03. SAUDAÇÃO INICIAL
Padre - 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 - O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra e da Eucaristia nos chama a conversão.
Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai (silêncio).
(Missal Romano)

1. Senhor, que nos mandastes perdoar-nos mutuamente antes de nos aproximar do vosso altar, tende piedade
de nós. SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS.
2. Cristo, que na cruz destes o perdão aos pecadores, tende piedade de nós. CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS.
3. Senhor, que confiastes à vossa Igreja o ministério da reconciliação, tende piedade de nós. SENHOR, TENDE
PIEDADE DE NÓS.
05. ORAÇÃO (Missal Romano, p. 181)
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LITURGIA DA PALAVRA
Deus nos fala
(L e M - Ir. Agostinha Vieira de Melo)

Desça como a chuva a tua Palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na
grama. Amém!
06. LEITURA DO LIVRO DO GÊNESIS (9, 8-15)
07. SALMO RESPONSORIAL (24) (CD Liturgia XIV)
VERDADE E AMOR, SÃO OS CAMINHOS DO SENHOR.
- Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada! Vossa verdade me oriente e me
conduza, porque sois o Deus da minha salvação.
- Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas! De mim lembrai-vos, porque
sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor!
- O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e
aos pobres ele ensina o seu caminho.
08. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO PEDRO (3, 18-22)
09. CANTO DE ACLAMAÇÃO (CD da CF 2018)
LOUVOR A VÓS, O CRISTO, REI DA ETERNA GLÓRIA! (BIS)
O homem não vive somente de pão, mas de toda Palavra da boca de Deus.
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS (1, 12-15)
11. HOMILIA

NOSSA RESPOSTA
12. PROFISSÃO DE FÉ
Padre - Professemos nossa fé no Deus Uno e Trino que pela água do Batismo nos purificou do pecado original.
Creio em Deus Pai...
13. PRECES DA COMUNIDADE
Padre - Neste tempo de Quaresma, caros irmãos e irmãs, somos convidados a elevar, em união ardente ao
Cristo Senhor, nossas orações ao Deus Pai. SENHOR, ATENDEI A NOSSA SÚPLICA!
- Senhor, abençoai toda a Igreja, especialmente a Igreja do Brasil, para que celebrando a Campanha da
Fraternidade possamos ser instrumentos de paz e concórdia, afastando de nós toda a violência, porque somos
todos irmãos e irmãs, filhos do mesmo Deus, nosso Pai. Nós vos pedimos.
- Senhor, fazei com que todos nós cristãos, unidos ao santo Padre, o Papa Francisco, possamos ser dóceis à ação
do Espírito Santo, promovendo a paz. Nós vos pedimos.
- Senhor, confortai todas as pessoas que sofrem, que são marginalizadas e estão desempregadas, para que não
se desanimem, mas confiem na vossa misericórdia, capaz de suscitar corações generosos que os ajudem. Nós
vos pedimos.
- Senhor, iluminai todos os fiéis, para que possam se abrir com generosidade à vossa graça nesse tempo de
conversão e dar um testemunho autêntico da vida nova com Cristo. Nós vos pedimos.
Padre - Senhor da vida, atendei os pedidos que nossa comunidade reunida Vos apresenta. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.
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LITURGIA EUCARÍSTICA
Por Cristo ao Pai
14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Animador - Deus, em seu imenso amor, está sempre comprometido com a vida de seus filhos (as).
Apresentemos ao altar do Senhor, com o Pão e o Vinho, a nossa disponibilidade em realizar gestos e ações
concretas em comunhão com a Campanha da Fraternidade 2018.
15. CANTOS DAS OFERENDAS (L - Juracy B. A. Júnior / M - Juliano Lima Lucas)
1. Recebe, Deus amigo, estes dons que a Ti trazemos, e felizes, entre todos, a partilha nós faremos.
Ó DEUS PAI, A TI TRAZEMOS PÃO E VINHO UMA VEZ MAIS. UM SÓ CORPO NÓS SEREMOS COM JESUS E PELA
PAZ.
2. Recebe, Deus amigo, nossos pés e nossos braços, que encontram na unidade o alento pro cansaço.
3. Recebe, Deus amigo, os projetos que alimentam o convívio e o respeito entre os povos que se enfrentam.
4. Recebe, Deus amigo, os esforços do teu povo, que trabalha com carinho pra criar um mundo novo.
(L - Frei J. M. Cadenassi / M - Júlio César Marques Ricarte)

1. Sê bendito, Senhor, para sempre pelos frutos das nossas jornadas! Repartidos na mesa do Reino, anunciam a
paz desejada!
SENHOR DA VIDA, TU ÉS A NOSSA SALVAÇÃO! AO PREPARARMOS A TUA MESA, EM TI BUSCAMOS
RESSURREIÇÃO!
2. Sê bendito, Senhor, para sempre pelos mares, os rios e as fontes! Nos recordam a tua justiça, que nos leva a
um novo horizonte!
3. Sê bendito, Senhor, para sempre pelas bênçãos qual chuva torrente! Tu fecundas o chão desta vida que
abriga uma nova semente!
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.
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS (Missal Romano, p. 181)
Padre - Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas com as quais iniciamos nossa
caminhada para a Páscoa. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III (Missal Romano, p. 478)
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 o lugar,
Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Jejuando quarenta dias no deserto,
Jesus consagrou a observância quaresmal. Desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o
fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva.
Enquanto esperamos a plenitude eterna, com os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma
só voz. SANTO, SANTO, SANTO...
Padre - Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque,
por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as
coisas e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr-do-sol, um
sacrifício perfeito.
Todos - Santificai e reuni o vosso povo!
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Padre - Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para
serem consagradas, a fim de que se tornem o Corpo e † o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso,
que nos mandou celebrar este mistério.
Todos - Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Na noite em que ia ser entregue, 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.
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 REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM
MEMÓRIA DE MIM.
Padre - EIS O MISTÉRIO DA FÉ!
Todos - Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte,
enquanto esperamos a vossa vinda!
Padre - Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa
ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação
de graças este sacrifício de vida e santidade.
Todos - Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Padre - Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e
concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e
nos tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito.
Todos - Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
Padre - Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a
Virgem Maria, mãe de Deus, os vossos Apóstolos e Mártires, e todos os santos, que não cessam de interceder
por nós na vossa presença.
Todos - Fazei de nós uma perfeita oferenda!
Padre - E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação
ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo: o vosso servo
o Papa Francisco, o nosso bispo Wladimir, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que
conquistastes.
Todos - Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Padre - Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
Todos - Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Padre - Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que
morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória,
por Cristo, Senhor nosso.
Todos - A todos saciai com vossa glória!
Padre - Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
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!
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RITO DA COMUNHÃO
18. PAI NOSSO
19. CORDEIRO
20. CANTOS DE COMUNHÃO
(Pe. José Weber)

O HOMEM NÃO VIVE SOMENTE DE PÃO, MAS DE TODA PALAVRA DA BOCA DE DEUS.
1. A Lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma! O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos
humildes.
2. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos
é uma luz.
3. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos
igualmente.
4. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado; suas palavras são mais doces que o mel, que
o mel que sai dos favos.
5. 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!
(L e M - Pe. José Weber)

O PÃO DA VIDA, A COMUNHÃO, NOS UNE A CRISTO E AOS IRMÃOS E NOS ENSINA A ABRIR AS MÃOS, PARA
PARTIR, REPARTIR O PÃO. (BIS)
1. Lá no deserto a multidão, com fome segue o Bom Pastor, com sede busca a nova palavra: Jesus tem pena e
reparte o pão.
2. Na Páscoa nova, da nova lei, quando amou-nos até o fim, partiu o pão, disse: "Isto é meu corpo, por vós
doado, tomai, comei!”
3. Se neste pão, nesta comunhão, Jesus por nós dá a própria vida, vamos também repartir os dons, doar a vida
por nosso irmão.
4. Onde houver fome, reparte o pão, e tuas trevas hão de ser luz, encontrarás Cristo no irmão, serás bendito do
eterno Pai.
5. Não é feliz quem não sabe dar, quem não aprende a lição do altar, de abrir a mão e o coração, para doar-se
no próprio altar.
6. Abri, Senhor, estas minhas mãos, que para tudo guardar se fechar! Abri minh'alma, meu coração, para doarme no eterno dom.
21. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal Romano, p.182)

RITOS FINAIS
Deus nos envia
22. COMUNICADOS
23. BÊNÇÃO FINAL (Missal Romano, p. 521 – nº 4a)
Antes da bênção, fazer o envio dos pregadores do X Retiro das Comunidades de nossa paróquia.

24. CANTO FINAL (Fr. Zilmar Augusto - Pe. Wallison Rodrigues)
1. Neste tempo quaresmal, ó Deus da vida, a tua Igreja se propõe a superar a violência que está nas mãos do
mundo, e sai do íntimo de quem não sabe amar.
FRATERNIDADE É SUPERAR A VIOLÊNCIA! É DERRAMAR, EM VEZ DE SANGUE, MAIS PERDÃO! É FERMENTAR NA
HUMANIDADE O AMOR FRATERNO! POIS JESUS DISSE QUE “SOMOS TODOS IRMÃOS”.
2. Quem plantar a paz e o bem pelo caminho, e cultivá-los com carinho e proteção, não mais verá a violência
em sua terra. Levar a paz é compromisso do cristão!
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3. Exclusão que leva à morte tanta gente, corrompe vidas e destrói a criação. “Basta de guerra e violência, ó
Deus clemente!” É o clamor dos filhos teus em oração.
Leituras da Semana
2ª feira: Lv 19,1-2.11-18; Sl 18; Mt 25,31-46
3ª feira: Is 55,10-11; Sl 33; Mt 6,7-15
4ª feira: Jn 3,1-10; Sl 50; Lc 11,29-32
5ª feira: 1Pd 5,1-4; Sl 22; Mt 16,13-19
6ª feira: Ez 18,21-28; Sl 129; Mt 5,20-26
Sábado: Dt 26,16-19; Sl 118; Mt 5,43-48
Domingo: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sl 115; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10
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