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06 de março de 2016

ANO SANTO DA MISERICÓRDIA
SANTAS MISSÕES POPULARES

ACOLHIDOS NO AMOR DO PAI
nossa compreensão. Ele está sempre disposto a acolher com amor quem se coloca
no caminho de volta.
Refrão: Confiei no teu amor e voltei. /
Sim, aqui é meu lugar! / Eu gastei teus
bens, ó Pai, e te dou / este pranto em
minhas mãos.
C. Neste tempo favorável, façamos de
nossas vidas uma oportunidade de nos
voltarmos para a bondade misericordiosa
do Pai. Certos de que Ele nos acolhe e
nos reune para bendizê-lo, cantemos:
02. CANTO
Alegres vamos... nº 163

- Uma equipe acolher com carinho as pessoas
que chegam.
- Refrão contemplativo: "Lavai-vos, purificaivos..." nº 19

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãs e irmãos, como povo de Deus reunido celebramos, o mistério de nossa fé revelado na Páscoa de Jesus, nosso Senhor.
A manifestação da misericórdia de Deus em
favor dos homens e mulheres ultrapassa a

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Irmãos e irmãs benditos, queremos com
alegria saudar à Trindade presente em nosso meio: Em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. T.: Amém!
D. O Deus da esperança, que nos cumula
de toda alegria e paz em nossa fé, pela
ação do Espírito Santo, esteja convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
04. DEUS NOS PERDOA
D. Necessitados da misericórdia do Pai,

supliquemos o perdão:
1. Senhor, que nos mandastes perdoar-nos
mutuamente antes de nos aproximarmos do
vosso altar. Tende piedade de nós.
Todos: Senhor tende piedade de nós.
2. Cristo, que nos ensinastes que o Pai sempre acolhe o pecador arrependido pela graça e o dom do perdão. Tende piedade de
nós.
Todos: Cristo tende piedade de nós.
3. Senhor que confiastes à vossa Igreja o
ministério da reconciliação, tende piedade
de nós.
Todos: Senhor tende piedade de nós.
D. Deus de misericórdia, acolhei-nos em
vosso coração. Tende compaixão de nós e
perdoai as nossas faltas. Amém!
05. ORAÇÃO
D. Ó Deus, por vosso Filho realizais de
modo admirável a reconciliação de todo
o gênero humano. Concedei ao povo
cristão correr ao encontro das festas
que se aproximam, cheios de fervor e
exultando de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém!
06. DEUS NOS FALA
C. Com o coração aberto à palavra de
Deus, ouçamos o que Ele tem a nos dizer.
PRIMEIRA LEITURA: Js 5, 9a.10-12
L.1 Leitura do Livro de Josué.
SALMO RESPONSORIAL - 33(34)
Refrão: Provai e vede quão suave é o
Senhor!
SEGUNDA LEITURA: 2Cor 5, 17-21
L.2 Leitura da Segunda Carta de São
Paulo aos Coríntios.

EVANGELHO: Lc 15, 1-3.11-32
CANTO DE ACLAMAÇÃO
Honra, glória, poder e louvor... nº 368
(refrão e 4ª. estrofe)
Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.
07. PARTILHANDO A PALAVRA
Por longos anos o povo de Israel, ficou preso no Egito. Foi escravizado pelo faraó. Era
obrigado a realizar todo tipo de trabalho.
Mas Deus não deixou esse povo abandonado. Ouviu seu clamor, decidiu libertá-los
da escravidão e da morte. Quando estavam para sair da escravidão celebraram a
Páscoa. Marcaram a sua ida para uma terra nova, para o cumprimento da promessa
de Deus. No deserto Deus alimenta o seu
povo com o maná que cai do Céu.
Também nós fomos tirados de uma terra de
pecado e de escravidão por meio do batismo. Na liturgia celebramos a alegria da salvação que obtivemos. Por ela continuamos
a ser alimentados enquanto caminhamos ao
encontro do Senhor. Ele nos espera.
Na parábola do evangelho, Jesus revela que
a misericórdia do Pai é superior aos limites
humanos. Mesmo quando nos afastamos
d'Ele somos atraídos pela sua graça. Seu
amor sempre nos espera de braços e coração abertos. Ele nos dá aquilo que tem de
melhor: o Seu amor... Muitas vezes somos
semelhantes ao irmão mais velho. Ele não
conseguia perdoar e festejar.
Deus estará sempre disposto a nos colocar
na festa, para participarmos de sua alegria.
A parábola do Pai cheio de amor é uma
aberta denúncia a determinado tipo de cristão que, fechado na segurança de sua vida
devota, acaba cultivando atitudes contrárias ao modo de ser divino. Um ditado popular diz: "Águas passadas não movem

moinho". Mas podem emperrar a roda e
estragar o moinho da vida. Foi um pouco o
que aconteceu com o filho mais velho: preferiu ficar curtindo mágoas, cobrando ressentimentos... e perdeu a festa! Não há festa
no coração de quem não se reconcilia de
verdade! Muitos de nós, certamente, já experimentamos de forma dolorosa o mal que
vem de se guardar mágoa, especialmente
quando essa mágoa é dirigida a alguém que
amamos e de quem esperávamos tranquila
e permanente retribuição de afeto. O evangelho de hoje nos pergunta: queremos
vivenciar a festa da reconciliação? Ou fazemos questão absoluta de permitir que falhas alheias (e nossas) azedem os nossos
dias? Como perdoar? O que vamos fazer?
08. PROFISSÃO DE FÉ
D. Acreditar em Deus significa colocarmonos à disposição daqueles que sofrem injustiças e sozinhos não podem lutar contra
a opressão. Por isso renovemos a nossa fé
e nosso compromisso: Creio em Deus...
09. PRECES DA COMUNIDADE
D. Deus ama e perdoa; esta é sua maior
alegria. Confiemo-nos a Ele e digamos:
Convertei-nos, Senhor!
L. Que sejamos capazes de perdoar e amar
os nossos irmãos da mesma maneira que
vós o fizestes, rezemos.
L. Que os que não são amados encontrem
em nós uma presença amiga e um caminho
para a salvação, rezemos.
L. Que a prática do sacramento da reconciliação seja renovada sempre em nossa
vida, rezemos
L. No próximo dia 08 lembraremos o Dia
Internacional da Mulher. Que afastemos de
nosso coração a discriminação e preconceito contra as mulheres, rezemos.
L. As Paróquias de Águia Branca e Alto
Rio Novo, dia 11 iniciam a grande Semana

Missionária. Que sejam transformadas com
a ação misericordiosa do vosso amor, e assim suscitem mais homens e mulheres dispostos a trabalharem em favor do Reino,
rezemos.
D. Acolhei, Pai Santo, nossos pedidos que
a vós elevamos como uma oferta agradável. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Oração da CF 2016
Todos: Deus da vida, da justiça e do
amor, / Tu fizeste com ternura o nosso
planeta, / morada de todas as espécies
e povos. Dá-nos assumir, na força da fé
/ e em irmandade ecumênica, / a
corresponsabilidade na construção de
um mundo sustentável e justo, para todos. No seguimento de Jesus, / com a
Alegria do Evangelho / e com a opção
pelos pobres. Amém!
10. APRESENTAÇÃO DO DONS
D. Ofereçamos ao Senhor nossa vida, nossas ofertas e dízimo que agora apresentamos.
Muito alegre, eu te pedi... nº 493
11. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e irmãs: nesta caminhada
quaresmal o Pai nos convida à oração, ao
jejum e à caridade. Ele nos dá oportunidade de participar do mistério de Jesus, que
pela cruz chegou à ressurreição.
Refrão: Bendita e louvada seja no céu
a divina Luz, e nós também na terra louvemos a santa cruz. (2x)
D. Nós vos bendizemos por causa de Jesus, vosso Filho amado. Ele veio a nós,
revestido de nossa fragilidade, e nos revelou o vosso amor. Lembramos sua vida,
morte e ressurreição, até que Ele venha.
Refrão: Como Jesus, vou carregar a
minha cruz pra poder ressuscitar. (2x)

D. Ó Deus, Criador do céu e da terra, toda
nossa louvação e preces cheguem a Vós
em nome de Jesus Cristo, que está
convosco e caminha conosco, agora e para
sempre. Amém.
Refrão: Honra, glória, poder e louvor
a Jesus, nosso Deus e Senhor. (2x)
12. PAI NOSSO
D. Reconciliados com Deus e com os irmãos, participemos da festa para a volta à
casa do Pai. Rezemos com confiança a
oração que o próprio Jesus nos ensinou:
Pai Nosso...

D. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, nos guie nesta caminhada
quaresmal a uma verdadeira conversão.
T. Amém.
D. O Espírito de sabedoria e fortaleza nos
sustente na luta contra o mal, para podermos com Cristo celebrar a vitória da páscoa.
T. Amém.
D. Abençoe-nos Deus todo Poderoso: Pai,
e Filho e Espírito Santo. T. Amém.
D. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
17. CANTO
Hino da CF 2016

13. ABRAÇO DA PAZ
D. Neste quarto domingo da quaresma,
lembremos que precisamos lutar na defesa
da vida e de todo o planeta. Com essa atitude ajudamos a construir um mundo de
paz. Saudemo-nos uns aos outros na paz
de Cristo. (em silêncio)
14. AVISOS
15. ORAÇÃO
D. Ó Deus, luz de todo ser humano que
vem a este mundo. Iluminai nossos corações com o esplendor da vossa graça. Que pensemos sempre o que Vos
agrada, amando-Vos de todo o coração.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. Deus Pai de misericórdia, conceda a
todos nós, como concedestes ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa.
T. Amém.

Leituras para a Semana
2ª Is 65, 17-21 / Sl 29(30) ] Jo 4, 43-54
3ª Ex 47, 1-9.12 / Sl 45(46) / Jo 5, 1-16
4ª Is 49, 8-15 / Sl 144(145) / Jo 5, 17-30
5ª Ex 32, 7-14 / Sl 105(106) / Jo 5, 31-47
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
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