N° 2.148 (Ano C/Verde) 4° Domingo do Tempo Comum

31 de janeiro de 2016

ANO SANTO DA MISERICÓRDIA
ANO DA VIDA CONSAGRADA
SANTAS MISSÕES POPULARES

UMA COMUNIDADE DE PROFETAS
mens e mulheres vivem em nossa diocese,
como missionários e missionárias. São enviados a levarem a paz e o amor. São profetas no meio do povo. (Pedir as pessoas
para dizer os nomes de padres, irmãs, cristãos
leigos, que deram e dão testemunho profético
em nossa Igreja).

Colocar em destaque os nomes das Congregações Religiosas que atuam em missão na Diocese:
Frades Capuchinhos, Padres Combonianos, Irmãs Combonianas, Irmãs do Cenáculo, Irmãs
Beneditinas, Irmãzinhas da Imaculada Conceição, Irmãs Azuis, Irmãs Franciscanas de
Dillingen, Irmãs Franciscanas do Apostolado
Paroquial e Irmãs do Monte Calvário.
Refrão Contemplativo: "Onde reina o amor..."

01. MOTIVAÇÃO
C. Somente no amor faz sentido doar a vida
e abraçar o chamado de Deus. Muitos ho-

Refrão: O Senhor necessitou de braços, para ajudar a ceifar a messe. E eu
ouvi seus apelos de amor, então, respondi: aqui estou, aqui estou.
C. Nesta liturgia encerramos o Ano da Vida
Consagrada. Que bom sermos uma Igreja
rica em carismas e ministérios! Contamos
com a presença missionária de tantos que
deixaram suas terras. Eles vieram
evangelizar e ser presença de Deus em
nossas comunidades. (Entrar o cartaz do Ano
da Vida Consagrada).

Refrão: Vai trabalhar pelo mundo afora: Eu estarei até o fim contigo. Está
na hora, o Senhor me chamou, Senhor,
aqui estou!
C. O Senhor da Messe continue chamando mais profet as, missionários e
missionárias. É preciso levar a todos a Boa
Notícia da salvação. Com alegria, fé e
amor, entoemos o canto inicial.

02. CANTO
Antes que eu te formasse... nº 1.104
03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
D. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito
Santo estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
04. DEUS NOS PERDOA
D. Todos somos chamados a exercer a
nossa vocação profética no mundo. Mas,
às vezes, o medo nos paralisa (silêncio).
Peçamos perdão cantando.
Em cada caminho... n° 199
D. Deus todo poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.
D. Senhor, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
D. Cristo, tende piedade de nós.
Todos: Cristo, tende piedade de nós.
D. Senhor, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
05. HINO DE LOUVOR
C. Louvemos a Deus pela vida de todos os
consagrados e consagradas. Eles se dedicam ao serviço missionário em nossa Igreja.
Glória a Deus que é Pai... n° 241
06. ORAÇÃO
D. Concedei-nos, Senhor nosso Deus,
adorar-Vos de todo o coração, e amar a
todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
07. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA: Jr 1,4-5.17-19
L.1 Leitura do Livro do Profeta
Jeremias.
SALMO RESPONSORIAL: Sl 70 (71)
Refrão: Minha boca anunciará todos os
dias, vossas graças incontáveis, ó Senhor.
SEGUNDA LEITURA:
1Cor 12,31-13,13
L.2 Leitura da Primeira Carta de São
Paulo aos Coríntios.
EVANGELHO: Lc 4, 21-30
CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Graças eu te dou... nº 316
Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.
08. PARTILHANDO A PALAVRA
Hoje somos chamados a refletir sobre nossa vocação profética. Os profetas são homens e mulheres convocados por Deus para
anunciar Sua mensagem em tempos difíceis.
Foi assim com Jeremias, que se sentiu chamado pelo Senhor. Sua vocação antecede
à sua concepção: "Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te escolhi; antes
que tu nascesses, eu te consagrei e te nomeei como profeta das nações". A missão
de Jeremias não foi fácil. Ele teve que enfrentar os conflitos, a rejeição, a perseguição. Enfrentar os reis de Judá, os falsos
sacerdotes que usavam a religião para manipular o povo. Nós também somos convocados a viver a nossa missão profética
no mundo hoje. É possível sermos uma Igreja Profética? Contra quem seremos cidade
fortificada, coluna de ferro, muralha de
bronze, para defender a vida plena para

todos?
O projeto de Jesus é libertar os empobrecidos, oprimidos e marginalizados. Esse
projeto encontra acolhida por alguns e rejeição por outros. Assim foi no tempo de
Jesus e assim continua sendo em nosso tempo. Por que muitos não acolhem a mensagem de salvação? Jesus foi colocado em
descrédito: "médico cura a ti mesmo".
Quantos irmãos não recebem nosso apoio
em lutas que visam a transformação da nossa sociedade? As pastorais sociais em nossa Igreja são aquelas que caminham com
maior dificuldade. Às vezes faltam voluntários e incentivos. Quando a Igreja abraça
uma causa social, um Projeto de Iniciativa
Popular, qual é o nosso envolvimento? Somos aqueles que pensam que religião e política não têm nada a ver? Diante da rejeição dos seus conterrâneos, Jesus lembra os
antigos profetas. Elias foi socorrer uma viúva de Sarepta, uma estrangeira de Sidônia
(1Rs 17), e Eliseu, que cura o Sírio Naamã
(2Rs 5). Mesmo diante da ameaça de morte, Jesus não desanima: "Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho". Como reagimos frente aos desafios da missão de levar a Boa Notícia? Acomodamos-nos ou seguimos o caminho?
Confiamos na presença de Jesus que está
caminhando conosco?
Na segunda leitura, Paulo coloca o fundamento de toda ação cristã. Nossos pensamentos, palavras e ações devem estar fundados no amor. O amor jamais passará, pois
Deus é amor. O objetivo da comunidade é
vivê-lo em todas as suas dimensões. O que
expressa que somos discípulos e discípulas
de Jesus é o amor: "vós sereis meus discípulos se vos amardes uns aos outros como
eu vos amei".
09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Com confiança, professemos a nossa fé.
Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Ao Senhor que nos chamou à vocação
profética, elevemos as nossas orações.
Após cada pedido, vamos dizer:
Senhor da Messe, ouvi-nos!
L.1 Senhor, nós Vos pedimos pela vossa
Igreja. Seja ela presença profética,
anunciadora da paz, do amor e fidelidade a
Jesus Cristo. Rezemos.
L.2 Que os religiosos e religiosas deem no
mundo valoroso testemunho do vosso Evangelho e despertem novas vocações. Rezemos.
L.1 Abençoai as comunidades que têm São
Bráz como padroeiro. Por sua intercessão,
sejamos protegidos dos males da garganta.
Rezemos.
L.2 Que o amor seja a marca e o compromisso maior das nossas comunidades. Rezemos.
D. Acolhei, Senhor bondoso, nossos pedidos. Apresentamo-Vos tudo isso por meio
de vosso Filho, Jesus Cristo. Amém.
11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. A vida religiosa é Dom de Deus na vida
da nossa comunidade. Apresentamos diante do Altar do Senhor todos os consagrados e consagradas. Eles doaram e doam
suas vidas por amor ao Evangelho. Servem
o povo com alegria e entusiasmo. Façamos
também nossas ofertas e dízimo.
Quem se propõe cultivar o chão... n° 462
12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãs e irmãos: adoremos e louvemos a
Trindade. Ela é a grande Família
Missionária. Faz-nos participantes da sua
Vida e comunhão.
D. Deus, nosso Pai, nós Vos louvamos e
bendizemos. Sempre nos dais o vosso Filho Ressuscitado. Ele é o "Missionário do
vosso Amor de Pai". É o Caminho certo a
seguir, Verdade que liberta,Vida que salva.

Refrão: Vai, vai, missionário do Senhor, vai trabalhar na messe com ardor: Cristo também chegou pra anunciar! Não tenhas medo de evangelizar!
D. Senhor, nós Vos louvamos pelos consagrados e consagradas. Que dialoguem
convosco e com os irmãos e irmãs. Sirvam o vosso Reino. Testemunhem e anunciem Jesus Cristo.
Refrão: Vai trabalhar pelo mundo afora: eu estarei até o fim contigo. Está
na hora, o Senhor me chamou: Senhor,
aqui estou!
D. Iluminai nossas comunidades. Encorajai
nossos jovens a lutarem pela dignidade da
vida humana. Despertai neles respostas generosas ao chamado para a vida sacerdotal, religiosa e missionária. Ajudai-nos a
assumir nosso compromisso de
evangelizadores, no cotidiano da vida e nas
Santas Missões Populares.
Refrão: Tua voz me fez refletir: deixei
tudo pra Te seguir. Nos teus mares eu
quero navegar! (2x)
D. Louvado sejais, Senhor nosso Deus,
pelos exemplos de santidade e doação
deixados por tantos Consagrados e Consagradas. Fazei que seus exemplos nos façam testemunhas do vosso Amor e da vossa
paz.
Refrão: Agora é tempo de ser Igreja,
caminhar juntos, participar. (2x)
13. PAI NOSSO
D. Com nossos louvores, elevamos a Vós
com amor e confiança a oração que Jesus
nos ensinou: Pai-nosso...
14. ABRAÇO DA PAZ
Canto a escolha

15. ORAÇÃO
D. Renovados pelos sacramentos da
nossa redenção, nós Vos pedimos, ó
Deus: que estes alimentos da salvação
eterna nos façam progredir na verdadeira fé. Por Cristo, nosso Senhor.
16. AVISOS
- De 06 a 09 de Fevereiro: Retiro com Exercícios Espirituais (Irmãs do Cenáculo) CEDI - São Mateus.
De 06 a 09 de Fevereiro: Retiro "Alegraivos" - Renovação Carismática Católica - em
São Mateus.
17. BENÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. Abençoe-nos Deus todo poderoso: Pai
e Filho e Espírito Santo. Amém.
D. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Todos: Graças a Deus
18. CANTO
Outra vez me vejo só... nº 754

Leituras para a Semana
2ª 2Sm 15, 13-14.30; 16, 5-13a / Sl 3 / Mc 5, 1-20
3ª Ml 3, 1-4 / Sl 23(24) / Lc 2, 22-40
4ª 2Sm 24, 2.9-17 / Sl 31 / Mc 6, 1-6
5ª 1Rs 2, 1-4.10-12 / (Sl) 1Cr 29,10-12 / Mc 6, 7-13
6ª Eclo 47, 2-13 / Sl 17(18) / Mc 6, 14-29
Sáb.: 1Rs 3, 4-13 / Sl 118(119) / Mc 6, 30-34
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