Celebração Eucarística
Domingo - O Dia do Senhor

Ano B - XXVIII - Nº 1676 - 4º Domingo do Tempo Comum - cor verde - 28/01/2018

COM AUTORIDADE, JESUS NOS ENSINA A AMAR E SERVIR
RITOS INICIAIS
Deus nos reúne
01. AMBIENTAÇÃO (Frei Fabreti)
DESDE A MANHÃ PREPARO UMA OFERENDA, (2X) E FICO, SENHOR, À ESPERA DO TEU SINAL. (2X)
Animador - Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos! É com carinho que os acolhemos para celebrar nossa fé no
Cristo Ressuscitado. Amar a Deus exige compromisso, o de renunciar ao pecado e seguir Jesus onde quer
que ele vá. Sua palavra não é dita de cor, mas pronunciada do coração para atingir o coração. Precisamos
assumir uma postura de humildade e reconhecer que, muitas vezes, deixamos de ouvir a Deus e de acolher
Seu amor e Sua misericórdia que são eternos. No meio de tantas vozes que tentam nos iludir ou não nos
edificam, escutemos a Palavra do Senhor que nos chama e nos conduz em Seu amor. Por todas as
maravilhas que Deus realiza em nós por meio da Sagrada Escritura, alegres, cantemos.

02. CANTO INICIAL (CD Liturgia VI)
A DO SENHOR
O, LUZ DAS
NAÇÕES,
A
TODA
A TERRASE
TE MANIFESTOU
ADORE, Ó SENHOR
DO UNIVERSO, OS LOUVORES DO TEU NOME CANTE O POVO EM SEUS
OS OS POVOS
VERSOS!
1. Venham todos, com alegria, aclamar nosso Senhor, caminhando ao seu encontro, proclamando seu louvor.
Ele é o Rei dos reis e dos deuses o maior.
2. Tudo é dele: abismos, montes, mar e terra ele formou. De joelhos adoremos este Deus que nos criou, pois
nós somos seu rebanho e Ele é nosso Pastor.
3. Glória ao Pai que nos acolhe e a seu Filho Salvador. Igualmente demos glória ao Espírito de amor. Hoje e
sempre eternamente, cantaremos seu louvor
03. SAUDAÇÃO INICIAL
Presidente - Façamos o sinal que nos reúne como irmãos. Em nome do Pai...
Presidente - 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
Presidente - Irmãos, de coração arrependido, aproximemo-nos do Deus Justo e Santo, para que tenha piedade
de nós pecadores e perdoe as nossas faltas e omissões. (silêncio) Confessemos os nossos pecados.
Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras,
atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós,
irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor.
Presidente - Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. Amém.
(Reginaldo Veloso)

SENHOR, PIEDADE! Ó CRISTO, PIEDADE! SENHOR, PIEDADE DE NÓS, SENHOR!
05. HINO DO GLÓRIA
Presidente - Glorifiquemos ao Pai que, por seu Filho Jesus Cristo, nos liberta de todos os males e se faz
presente em nossa história, rezando o Hino do Glória.
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Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todopoderoso: nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos
graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de
Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei
a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós, o Senhor, só
vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém.
06. ORAÇÃO (missal, pg.348)
Presidente - Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração, e amar todas as pessoas com
verdadeira caridade. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Deus nos fala
(Ir. Míria T. Kolling)

GUARDA A PALAVRA, GUARDA-A NO CORAÇÃO: QUE ELA ENTRE EM TUA ALMA, E PENETRE OS SENTIMENTOS!
BUSCA, NOITE E DIA, A LUZ, O AMOR DE DEUS: SE GUARDARES A PALAVRA, ELA TE GUARDARÁ!
07. LEITURA DO LIVRO DO DEUTERONÔMIO (18, 15-20)
08. SALMO RESPONSORIAL (94) (CD Cantando os Salmos)
NÃO FECHEIS O CORAÇÃO, OUVI HOJE A VOZ DE DEUS! (BIS)
- Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o Rochedo que nos salva! Ao seu encontro caminhemos
com louvores, e com cantos de alegria o celebremos!
- Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou! Porque Ele é o nosso
Deus, nosso Pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão.
- Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: “Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto,
aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras”.
09. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO PAULO AOS CORÍNTIOS (7, 32-35)
10. CANTO DE ACLAMAÇÃO (CD Liturgia IX - TC - Ano B)
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (BIS)
1. Um grande profeta surgiu, surgiu e entre nós se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus
visitou!
11. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS (1, 21-28)
12. HOMILIA

NOSSA RESPOSTA
13. PROFISSÃO DE FÉ
Presidente - O Senhor nos revela que Seu reino está próximo e nos chama à conversão. Professemos nossa fé.
Creio em Deus Pai...
14. PRECES DA COMUNIDADE
Presidente - Apresentemos a Deus as nossas intenções e preces, para que confortados com seu auxílio
cresçamos na verdadeira fé. Por isso, digamos: FORTALECEI-NOS, Ó PAI, EM VOSSO AMOR!
- Senhor, abençoai todo povo de Deus reunido sob os cuidados do santo padre, o Papa Francisco, para que se
fortaleça sempre mais na verdadeira fé e proclame ao mundo que Jesus é o filho de Deus. Nós vos pedimos.
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- Senhor, concedei sabedoria ao Papa, aos Bispos e aos Padres, para que continuem desempenhando
corajosamente a missão de Pastores e profetas dos novos tempos e sejam sinais vivos da presença de Cristo no
mundo. Nós vos pedimos.
- Senhor, fortalecei todas as pessoas transtornadas, perturbadas e ansiosas, para que recebam a força de
enfrentarem os seus desafios e experimentem o Vosso amor e a caridade dos irmãos e irmãs na fé. Nós vos
pedimos.
- Senhor, iluminai a todos dependentes químicos e as comunidades terapêuticas, para que encontrem a
verdadeira liberdade na fé em Cristo, na família e nas pessoas que os assistem. Nós vos pedimos.
- Senhor, atendei nossos pedidos: pela saúde dos enfermos, pelos aniversariantes, pelos dizimistas, pelos
falecidos e por todos os motivos que viemos rezar neste dia, os quais estão no silêncio dos nossos corações.
Nós vos pedimos.
Presidente - Deus de bondade, inclinai o ouvido de vosso coração a esses nossos pedidos, para que auxiliados
com o vosso favor, proclamemos o poder de vosso nome, por Cristo, nosso Senhor . Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
Por Cristo ao Pai
15. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Animador - Jesus ensina a amar e servir. Com o pão e o vinho, apresentemos ao altar do Senhor a vida de todos
nós cristãos leigos, engajados nas Pastorais, serviços, movimentos e ministérios existentes em nossa diocese,
que colocam suas vidas a serviço da Igreja e da construção de um mundo melhor.
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.
(Frei José Moacyr Cadenassi - Pe. Ney B. Pereira)

1. Bendito és Tu, ó Deus Criador, revestes o mundo da mais fina flor; restauras o fraco que a Ti se confia e junto aos
irmãos, em paz, o envias.
Ó DEUS DO UNIVERSO, ÉS PAI E SENHOR, POR TUA BONDADE RECEBE O LOUVOR!
2. Bendito és Tu, ó Deus Criador, por quem aprendeu o gesto de amor: colher a fartura e ter a beleza de ser a
partilha dos frutos na mesa!
3. Bendito és Tu, ó Deus Criador, fecundas a terra com vida e amor! A quem aguardava um canto de festa, a mesa
promete eterna seresta!

Presidente - 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, pg.348)
Presidente - Para vos servir, ó Deus, depositamos nossas oferendas em vosso altar; acolhei-as com
bondade, a fim de que se tornem o sacramento da nossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
18. ORAÇÃO EUCARISTICA V (Missal, pg.495).
Presidente - O Senhor esteja convosco.
Todos - Ele está no meio de nós.
Presidente - Corações ao alto.
Todos - O nosso coração está em Deus.
Presidente - Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
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Todos - É nosso dever e nossa salvação.
Presidente - É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite,
agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós
todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso, aqui estamos bem
unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, pra
cantar: Santo, Santo, Santo...
Presidente - Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando
conosco por ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no Corpo † e no Sangue
de nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos - Mandai vosso Espírito Santo!
Presidente - Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos,
olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Presidente - Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o
entregou 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.
Tudo isto é mistério da fé!
Todos - Toda vez que se come deste Pão, toda vez que se bebe deste Vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo
e se fica esperando sua volta.
Presidente - Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão;
nós queremos a vós oferecer este Pão que alimenta e que dá vida, este Vinho que nos salva e dá coragem.
Todos - Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Presidente - E quando recebermos Pão e Vinho, o Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só
corpo, pra sermos um só povo em seu amor.
Todos - O Espírito nos una num só corpo!
Presidente - Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a
esperança de chegar junto a vós, na vossa paz.
Todos - Caminhamos na estrada de Jesus!
Presidente - Dai ao santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na Fé, na Caridade, e a Wladimir, que é Bispo
desta Igreja, muita luz pra guiar o seu rebanho.
Todos - Caminhamos na estrada de Jesus!
Presidente - Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os
santos, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos.
Todos - Esperamos entrar na vida eterna!
Presidente - A todos que chamastes pra outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo
vossos braços, acolhei-os. Que vivam para sempre bem felizes no reino que pra todos preparastes.
Todos - A todos dai a luz que não se apaga!
Presidente - E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos
juntos o vosso reino que também é nosso.
Presidente - 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. Amém.
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RITO DA COMUNHÃO
19. PAI NOSSO
20. CORDEIRO
21. CANTO DE COMUNHÃO (D. Carlos Alberto Navarro - Waldeci Farias)
PROCURO ABRIGO NOS CORAÇÕES, DE PORTA EM PORTA DESEJO ENTRAR. SE ALGUÉM ME ACOLHE COM
GRATIDÃO, FAREMOS JUNTOS A REFEIÇÃO. (bis)
1. Eu nasci pra caminhar assim, dia e noite vou até o fim. O meu rosto o forte sol queimou, meu cabelo o
orvalho já molhou. Eu cumpro a ordem do meu coração.
2. Vou batendo até alguém abrir, não descanso, o amor me faz seguir. É feliz quem ouve a minha voz, e abre a
porta, entro bem veloz: eu cumpro a ordem do meu coração.
3. Junto à mesa vou sentar depois e faremos refeição nós dois. Sentirá seu coração arder, e esta chama tenho
que acender: eu cumpro a ordem do meu coração.
(Pe. Fábio de Melo)

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.
PÓS-COMUNHÃO (repetir suavemente o refrão do Salmo responsorial)
22. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal, pg.348)
Presidente - Renovados pelo sacramento da nossa redenção, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da
salvação eterna nos faça progredir na verdadeira fé. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

RITOS FINAIS
Deus nos envia
23. COMUNICADOS
24. BÊNÇÃO FINAL (Missal, pg.519 a 530)
25. CANTO FINAL (Adenor Leonardo Terra – Hino Oficial do Ano Nacional do Laicato)
VÓS SOIS O SAL DA TERRA, VÓS SOIS A LUZ DO MUNDO, LEVAI AOS POVOS TODOS O AMOR, MEU DOM
FECUNDO! TEU REINO, Ó JESUS CRISTO, QUEREMOS PROPAGAR, SEGUINDO O TEU EXEMPLO, O MUNDO
TRANSFORMAR!
1. Sendo membros do teu Corpo, que é a Igreja, cristãos leigos e leigas construímos nova história!
2. Instruídos por tua santa Palavra, chamados e enviados para cumprir a missão!
3. “Chamados, antes de tudo, à santidade, interpelados a viver a santidade no mundo!”
4. “Sal da terra, luz do mundo, fermento na massa”, não deixamos de ser “ramos na Videira”!

Leituras da semana:
2ª feira: 2Sm 15,13-14.30; 16,5-13a; Sl 3; Mc 5,1-20
3ª feira: 2Sm 18,9-10.14b.24-25.30-19,3; Sl 85; Mc 5,21-43
4ª feira: 2Sm 24,2.9-17; Sl 31; Mc 6,1-6
5ª feira: 1Rs 2,1-4.10-12; 1Cr29,10-12; Mc 6,7-13
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6ª feira: Ml 3,1-4; Sl 23; Hb 2,14-18; Lc 2,22-40
Sábado: 1Rs 3,4-13; Sl 118; Mc 6,30-34
Domingo: Jó 7,1-4.6-7; Sl 146; 1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39
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