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       Domingo da Alegria

ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

CF: "Eu vim para servir"

DEUS É FIEL À ALIANÇA

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãs e irmãos, bem vindos a esta cele-
bração. Neste Domingo da Alegria recor-
damos o Mistério Pascal de Cristo. Felizes,
anunciamos sua vitória sobre a morte. Cris-
to, elevado na cruz, é a nossa salvação. Que-
remos nos alegrar com as paróquias de São
José, em Alto Rio Novo e Águia Branca,
que celebrarão a festa de seu padroeiro
nesta semana.

Refrão: Formamos a Igreja Viva que
caminha para o Reino do Senhor, vi-
vendo em comunidade, nós faremos
este mundo ser melhor.
C. Façamos um momento de silêncio, cri-
ando um clima de recolhimento e oração.
(Uma pessoa entra com a cruz, acompanhada
por velas. Sem parar, eles fazem esta procissão
silenciosa e voltam para seus lugares. Quando
todos já estiverem no seu lugar, o comentarista
convida ao canto).

02. CANTO
Fiquei foi contente... n° 167

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Estamos nos aproximando da festa da
Páscoa. Somos chamados à alegria. Não
há lugar para a tristeza onde o amor está
vencendo. Iniciemos: Em nome do Pai e
do Filho e do Espírito Santo. Amém.
D. A graça de Deus nosso Pai, o amor de
Jesus Cristo e a comunhão do Espírito
Santo estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.



04. DEUS NOS PERDOA
C. Neste quarto domingo da Quaresma,
recordamos o encontro de Jesus com
Nicodemos. Recebemos do Senhor o anún-
cio de sua paixão e entrega de sua vida
como prova de amor a todos nós. Confian-
tes pela salvação oferecida por Deus em
Jesus, cantemos, pedindo perdão.
Tende piedade... n° 222
D. Deus de bondade, Pai de puro amor,
perdoe nossos pecados e nos conduza à
vida eterna. Amém.

05. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que por Vosso Filho realizais
de modo admirável a reconciliação do
gênero humano, concedei ao povo cris-
tão correr ao encontro das festas que
se aproximam, cheio de fervor e
exultando de fé. Por nosso Senhor Je-
sus Cristo, Vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

06. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA:
2Cr 36, 14-16.19-23

L.1 Leitura do Segundo Livro das Crô-
nicas.

SALMO RESPONSORIAL: 136 (137)
Refrão: Que se prenda a minha língua
ao céu da boca, se de ti Jerusalém, eu
me esquecer!

SEGUNDA LEITURA: Ef 2, 4-10

L.2 Leitura da Carta de São Paulo aos
Efésios.

EVANGELHO: Jo 3, 14-21

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Louvor a vós, o Cristo, rei... n° 369 (4ª
estrofe)

Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo João.

07. PARTILHANDO A PALAVRA
Celebramos o 4º Domingo da Quaresma.
Procuremos escutar atentamente a Palavra
de Deus. Que ela chegue ao nosso coração
e transforme o nosso ser. Conformemo-nos
com ela, transformando nossas trevas em
luz, tristeza em alegria.
A primeira leitura mostra como Israel se
afastou de Deus. Foi na derrota e no Exílio
que o povo entendeu que sua desgraça era
um sinal de seu afastamento. Voltou seu co-
ração para Deus, e Ele os fez voltar à sua
terra. Esta história mostra a volta da huma-
nidade reconduzida pelo amor que Cristo
manifestou. Os que estavam mortos pelos
pecados foram salvos pela graça recebida
na fé.
A segunda leitura ensina que Deus ama a
todos com um amor total, sem medida. Esse
amor levanta as pessoas de sua condição
de debilidade e lhes oferece um mundo novo
de vida plena e de felicidade.
O Evangelho expressa a mesma ideia com
uma lembrança do deserto. Deus tinha cas-
tigado a rebeldia do povo com a praga das
serpentes. Para livrá-los da praga, Moisés
levantou à vista dos israelitas uma serpente
de bronze numa haste. Os que levantaram
os olhos, com fé, para este sinal ficaram cu-
rados. Assim, devemos levantar com fé os
olhos para o Cristo elevado na cruz e rece-
ber dele a salvação. Deus o deu ao mundo
para que Ele testemunhasse seu amor até o
fim. A liturgia da Quaresma insiste: o peca-
do não é irreparável. Para os que creem,
existe conversão, perdão e salvação. Jesus



não veio para condenar, mas para salvar.
Ele é luz que penetra as nossas trevas. Mas
há quem foge da luz. Neste caso, não há
remédio.
Como gostamos do sol da manhã, deve-
mos expor-nos à luz de Cristo. Sua prática
deve iluminar nossa vida. "Pratiquemos a
verdade", como diz o Evangelho. Todos
podem ou devem ser salvos pelo amor de
Deus, que Cristo nos manifesta. Ninguém
fabrica sua própria salvação.
Autossuficiência significa preferir as trevas.
Iluminados por Cristo, desejaremos o mes-
mo para os nossos irmãos. Evangelizados,
somos evangelizadores, individual e social-
mente. Haverá justiça e fraternidade.
Imitemos o povo da Bíblia na primeira lei-
tura de hoje, procurando as causas do so-
frimento de tanta gente. Com esperança,
trabalhemos e lutemos para eliminar toda
forma de exploração e exclusão. O pobre,
ferido nos seus direitos, é hoje um sinal de
desrespeito ao amor do Pai e de infidelida-
de à Aliança. Será que somos como
Nicodemos que era comprometido com o
sistema e por isso temos dificuldades de
conversão?  O que nos impede de ir ao
encontro do Senhor?

08. PROFISSÃO DE FÉ
D. Rezemos professando a nossa fé.
Creio em Deus...

09. PRECES DA COMUNIDADE
D. Irmãos e irmãs, ao Senhor façamos nos-
sas preces. A cada pedido, cantemos:
Vossa Igreja Vos pede, ó Pai. Senhor
nossa prece escutai!
L.1 Para que aprendamos a amar sem pro-
curar o nosso interesse, e a dar a todos a
confiança e afeto para salvar, rezemos ao
Senhor.

L.2 Pelos que estão longe de sua casa: emi-
grantes, refugiados, meninos e meninas aban-
donados, exilados políticos, encarcerados,
doentes, para que gozem saúde e
tranquilidade, rezemos ao Senhor.
L.1 Os catecúmenos, neste tempo
quaresmal, se preparam mais intensamente
para o novo nascimento. Que eles cresçam
sempre mais na fé e sejam apoiados pelo
nosso testemunho, rezemos ao Senhor.
D. Senhor, tudo é dom Vosso; de Vós es-
peramos, com fé, a realização dos desejos
que Vós mesmo nos inspirastes. Por Cris-
to, nosso Senhor. Amém.

10. MOTIVAÇÃO PARA A CAMPA-
NHA DA SOLIDARIEDADE
C. A missão da Igreja de evangelizar passa
pela caridade. A caridade é anúncio. Quan-
do se lê o Evangelho, encontramos uma
orientação muito clara: dirijam-se sobretu-
do aos pobres e aos doentes. Existe um vín-
culo indissolúvel entre nossa fé e os pobres.
Não os deixemos jamais sozinhos!
Refrão: Entre nós está, e não O co-
nhecemos, entre nós está, e nós O des-
prezamos (2x).
C. Um dos organismos da Igreja que tem
atuação importante é a Cáritas brasileira.
Ela atua em campanhas emergenciais, na
defesa dos direitos humanos e em projetos
de superação de risco social. Em nosso
país, ela conduz a Campanha Mundial Con-
tra a Fome e a Pobreza.
D. Aclamemos no Domingo de Ramos e
da Paixão do Senhor, a Jesus Cristo, Deus
feito homem. Ele deu a vida para nos sal-
var. Sejamos solidários, partilhando nossos
bens. Eles contribuirão para os fundos de
solidariedade diocesano e nacional. Reze-
mos a Oração da Campanha:
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Todos: Ó Pai,  Alegria e esperança de
Vosso povo, Vós conduzis a Igreja,
servidora da vida, nos caminhos da his-
tória.
A exemplo de Jesus Cristo e ouvindo
sua Palavra que chama à conversão,
seja Vossa Igreja testemunha viva da
fraternidade e de liberdade, de justiça
e de paz.
Enviai o vosso Espírito da Verdade para
que a sociedade se abra à aurora de
um mundo justo e solidário, sinal do
Reino que há de vir. Por Cristo, Senhor
nosso. Amém!

10. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Apresentamos ao Senhor nosso Dízimo
e ofertas. Que Ele nos dê a graça de ser-
mos atentos às necessidades do próximo
que precisam de nossa solidariedade.
Bendito és tu... nº 490

11. PAI NOSSO
D. Na alegria de estarmos reunidos em
Cristo, rezemos a oração que o Senhor nos
ensinou. Pai nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
C. Em Jesus que nos tornou todos irmãos,
saudemo-nos uns aos outros com o abra-
ço da paz.

12. ORAÇÃO
D. Senhor, nós vos agradecemos por
esta celebração. Fortalecidos pela Vos-
sa Palavra queremos viver em constan-
te graça. Iluminai nossa caminhada

Leituras para a Semana

2ª Is 65, 17-21 / Sl 29(30) / Jo 4, 43-54
3ª Ez 47, 1-9.12 / Sl 45(46) / Jo 5, 1-16
4ª Is 49, 8-15 / Sl 144(145) / Jo 5, 17-30
5ª 2Sm 7, 4-5a.12-14a.16 / Sl 88(89)

Rm 4, 13.16-18.22 / Mt 1, 16.18-21.24a
6ª Sb 2, 1a.12-22 / Sl 33(34) / Jo 7, 1-2.10.25-30
Sáb.: Jr 11, 18-20 / Sl 7 / Jo 7, 40-53

quaresmal. Que possamos viver segun-
do Vossa vontade e vos amar de todo
coração. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

13. AVISOS

14. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. O Senhor Jesus Cristo, modelo de ora-
ção e de vida, nos guie nesta caminhada
quaresmal a uma verdadeira conversão. Ele
nos abençoe: Em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo. Amém!
D. Vamos em paz e o Senhor nos acompa-
nhe.
Todos: Graças a Deus!

15. CANTO
CF 2015


