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28 de janeiro de 2018

ANO NACIONAL DO LAICATO

A AUTORIDADE DO PROFETA
Possamos levar a todos a luz do Evangelho.
Neste Dia Nacional de Combate ao
Trabalho Escravo, sejamos solidários com
os irmãos e irmãs que ainda vivem nessa
terrível realidade. Nosso Deus está ao lado
dos sofredores. Com Ele queremos,
também, nos colocar a serviço da vida e
da esperança.
02. CANTO
Javé o Deus dos pobres... nº 099

Ambientação: cantar, repetidas vezes, o refrão
"A alegria do evangelho..." nº 001. Acendam-se
as velas.

01. MOTIVAÇÃO
C. Sejam bem vindos, irmãos e irmãs.
Reunimo-nos neste Dia do Senhor para
sermos iluminados pela sua Palavra de
salvação.
Renovemos
nosso
comprometimento com a missão da Igreja e
com a vida das pessoas. Estes são sinais e
instrumentos da misericórdia de Deus. Ele
nos concede os dons do seu Espírito.

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Deus nos reúne para celebrar o seu
mistério de amor e salvação: Em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
D. Que a graça de nosso Senhor Jesus
Cristo, o amor de Deus 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. No encontro com a misericórdia de
Deus, somos libertados do mal e do
pecado. Podemos nos colocar a serviço
do Reino, com Jesus. O perdão de Deus
nos abre para a missão. Cantemos.

Converte o meu coração... nº 1.134
D. Deus eterno e todo poderoso, tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados, e nos conduza para a vida eterna.
Amém.
05. HINO DE LOUVOR
D. Glorifiquemos a Deus por seu amor e
bondade em nossa vida. Ele nos liberta para
cantar as maravilhas de sua misericórdia.
Glória a Deus... É o canto das criaturas...
nº 1.170
06. ORAÇÃO
D. 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.
07. DEUS NOS FALA
PRIMEIRA LEITURA: Dt 18, 15-20
L.1 Leitura do Livro do Deuteronômio.
SALMO RESPONSORIAL: 94(95)
Refrão: Não fecheis o coração, ouvi
hoje a voz de Deus!
SEGUNDA LEITURA: 1Cor 7, 32-35
L.2 Leitura da Primeira Carta de São
Paulo aos Coríntios.
EVANGELHO: Mc 1, 21-28
CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Teu Evangelho... n° 331
Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
O Evangelho de hoje apresenta a diferença
entre a ação e a palavra de Jesus e a dos
mestres da Lei e dos fariseus: é “um
ensinamento novo dado com autoridade”.
Que isso significa? Jesus não ensina apenas
uma teoria. Não prega um conjunto de
regras. Mas oferece o caminho de salvação
que nos conduz ao coração de Deus.
Jesus, “o Santo de Deus”, é capaz de
expulsar as forças do mal. Elas dividem a
comunidade e não deixam que a alegria do
Evangelho ressoe na vida das pessoas. O
Evangelho é palavra de libertação pessoal,
social e institucional. É Boa-Nova! É
anúncio alegre da bondade e misericórdia
de Deus. Ele vem ao encontro de cada
homem e mulher de coração livre e
generoso. O Papa Francisco nos ensina: “A
alegria do Evangelho enche o coração e a
vida inteira daqueles que se encontram com
Jesus” (Exortação Evangelii Gaudium,
n.1).
Tocados e transformados pela novidade do
Evangelho, somos convidados a colaborar
na obra de salvação de Deus, por meio da
Igreja. Pelo batismo recebemos a força do
Espírito Santo para continuar a missão de
Jesus. Cada um é ungido para se tornar
sacerdote, profeta e pastor. Como
sacerdotes, elevamos nossa oração a Deus
pelas necessidades de todo o mundo; como
profetas, somos anunciadores da Palavra
de Deus; como pastores, somos chamados
a assumir nossa responsabilidade na
construção do Reino de Deus, colocando
os dons a serviço.
A liturgia deste domingo nos ajuda a refletir
sobre a dimensão de profeta da nossa
vocação batismal. A credibilidade e a
autoridade da nossa palavra só pode vir da
fidelidade a Jesus. Ele é a Palavra de Deus
que se fez carne. A primeira leitura é quem
indica, de modo claro, a força dessa

relação: “porei em sua boca as minhas
palavras e ele lhes comunicará tudo o que
eu lhe mandar”. Por isso, os pregadores
devem ter cuidado: anunciar somente o que
vem de Deus; que gera a comunhão na
Igreja. Para isso, a Revelação Divina se
apoia no tripé Escritura-TradiçãoMagistério. Ele nos ajuda a manter a
fidelidade ao projeto de Deus e a comunhão
de fé e amor entre nós.
Cada cristão é chamado a ser “solícito pelas
coisas do Senhor”, como diz São Paulo na
segunda leitura. Alguns se consagram para
se dedicar exclusivamente ao anúncio do
Reino de Deus (como os sacerdotes e as
religiosas). Mas todos devem assumir a sua
tarefa na comunidade. Devem assumir sua
vocação de ser "sal e luz". Um
comprometimento verdadeiro e real. Assim,
juntos, vamos levando à frente o projeto de
salvação de Deus. Ele se manifesta em Jesus
e alcança a todos os homens e mulheres pelo
Espírito. A preocupação das comunidades
cristãs deve ser anunciar o Evangelho e
ajudar as pessoas a experimentar a alegria
de pertencer ao nosso Bom Deus.
09. PROFISSÃO DE FÉ
D. A fé é a nossa resposta à Palavra de
Deus. Ela ressoa no coração e nos
compromete com o serviço do Reino.
Renovemos nossa adesão ao Senhor,
professando juntos a nossa fé: Creio em
Deus Pai...
10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Irmãos e irmãs, é por Jesus que o Pai
escuta os nossos pedidos. Elevemos a ele a
nossa oração. Responderemos: Senhor,
ensinai-nos vosso caminho.
L.1 Pai de misericórdia, socorrei-nos em
todas as nossas fraquezas. Rezemos.
L.2 Deus de amor, dai-nos força para
vencermos a falta de amor e da injustiça.

Rezemos.
L.1 Rei de bondade, ensinai-nos a ir em
busca da verdade que liberta. Rezemos.
L.2 Mestre da justiça, iluminai e convertei
nossos corações para que possamos ser
sinais de vossa paz. Rezemos.
L.1 Bom Samaritano da humanidade,
ensinai-nos a ser solidários para com todos
aqueles que vivem situações de miséria e
opressão. Rezemos.
D. Acolhei, Pai Santo, nossa oração, e pela
graça do vosso Espírito, atendei-nos. Por
Cristo nosso Senhor. Amém.
11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Apresentemos a Deus nossos dons. É o
sinal do amor e reconhecimento de sua
bondade. Seus filhos não passarão
necessidade quando partilharem de coração
o que receberam com amor. Cantemos. O
pão amassado... nº 450
12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. O Senhor esteja convosco!
T. Ele está no meio de nós.
D. Irmãos e irmãs, o batismo nos fez santos
e irrepreensíveis diante do Pai no amor.
Fomos acolhidos como seus filhos adotivos
em Jesus Cristo. Somos sua herança e
predestinados a ser o louvor da sua glória.
Honrando nosso batismo e agradecidos
louvemos o nosso Pai, e proclamemos com
alegria: "A Deus, o único sábio, seja dada a
glória, por meio de Jesus Cristo, pelos
séculos dos séculos. Amém."
T. Bendito seja o nome do Senhor,
agora e sempre, por toda a eternidade!
C. É um prazer para nós vos louvar, Deus
do universo. Vós sois bendito, fonte
inesgotável de vida. Vós ofereceis a todos
a vossa bênção e a todos introduzis no
mistério da vossa comunhão de amor.
T. Bendito seja o nome do Senhor...

D. Vós sois bendito por Jesus, pobre entre
os pobres. Nele, os cegos veem e os
corações vacilantes recobram coragem.
Por ele, recebemos a cura dos nossos
males, e até os desertos voltam a florir.
T. Bendito seja o nome do Senhor...
C. Vós sois bendito pelo vosso Espírito,
sopro de ternura, que suscita vida e
esperança no coração da humanidade. Ele
age em nós para que vivamos a comunhão
e unidade. Na alegria deste mesmo Espírito,
nós vos cantamos nossa ação de graças.
T. Bendito seja o nome do Senhor...
D. Como santificastes Jesus no Batismo,
consagrai-nos no vosso Amor. Que todos
os batizados sejam criaturas novas.
Recebei o louvor de toda a criação e a
prece que elevamos a vós com as palavras
que Jesus mesmo nos ensinou: Pai nosso...
13. ABRAÇO DA PAZ
D. O abraço da paz precisa ser sincero.
Sejamos comprometidos com a cultura da
vida e da paz, dentro e fora de nosso
templo. Saudemos nossos irmãos e irmãs
em Cristo. Canto: É bonita demais... nº
542
14. ORAÇÃO
D. Renovados pela Palavra da
salvação, nós vos pedimos, ó Deus, que
possamos progredir na verdadeira fé.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
15. AVISOS
- O Retiro de Carnaval "ALEGRAI-VOS
2018" acontecerá em Ecoporanga. Será
de 10 a 13 de fevereiro. Procure o Grupo
de Oração da Renovação Carismática

em sua Paróquia para receber mais
informações. Faça sua inscrição e
participe conosco!
- Retiro Inaciano promovido pelas Irmãs
do Cenáculo. Local: Centro Diocesano
(CEDI) em São Mateus. Aberto a todos
acima de 18 anos. Informações no
Escritório Paroquial ou no Secretariado
de Pastoral: (27) 3763-1177 / 9.99880662 / dsm.secretariado@gmail.com.
16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz, o
dirigente diz:) O Senhor todo-poderoso e
cheio de misericórdia, Pai e Filho e Espírito
Santo, nos abençoe e nos guarde. T. Amém.
D. No compromisso da missão, ide em paz
e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida:)

D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.
17. CANTO
Muitos passos já foram dados... nº 716

Leituras para a Semana
2ª 2Sm 15, 13-14.30; 16, 5-13a / Sl 3 / Mc 5, 1-20
3ª 2Sm 18, 9-10.14b.24-25a.30; 19, 3 / Sl 85(86) /
Mc 5, 21-43
4ª 2Sm 24, 2.9-17 / Sl 31(32)/ Mc 6, 1-6
5ª 1Rs 2, 1-4.10-12 / Cânt: 1Cr 29, 10-12 / Mc 6, 7-13
6ª Ml 3, 1-4 / Sl 23(24) / Lc 2 ,22-40
Sáb.: 1Rs 3, 4-13 / Sl 118(119) / Mc 6, 30-34
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