
Nº 2.295  (Ano B/Verde)      9º Domingo do Tempo Comum    03 de junho de 2018

ANO NACIONAL DO LAICATO

O FILHO DO HOMEM É SENHOR TAMBÉM DO SÁBADO

- Enquanto o refrão n° 41 é cantado, acender as
velas do Altar.

01. MOTIVAÇÃO
C. Bem-vindos, irmãos e irmãs! Jesus é o
Senhor que valoriza e defende a vida. Para
Ele as leis devem dar suporte para que ho-
mens e mulheres sejam respeitados e vivam
com dignidade. Cada seguidor de Jesus deve
lutar para que o Reino de Deus seja vida
em plenitude para todos.
Refrão: Eu vim para que todos tenham
vida. Que todos tenham vida plenamen-
te.

C. Rezemos em comunhão com as Paró-
quias Sagrado Coração de Jesus, Ponto
Belo, e Imaculado Coração de Maria,
Vinhático, que festejam seus Padroeiros.
Que busquem manifesar o amor de Jesus
revelado na força renovadora da Páscoa.
Neste dia do Senhor, cantemos:

02. CANTO
Hoje é dia do Senhor... n° 97

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Saudemos a Trindade Santa: Em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém!
D. A paz do Senhor Jesus, que nos deu este
santo domingo, esteja convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Domingo é dia do Ressuscitado. Dia da
Comunidade reunida. Peçamos perdão pe-
las vezes que não valorizamos o Dia do Se-
nhor. Também pelas vezes que fomos
legalistas e excluímos ou julgamos nossos



irmãos e irmãs.
Senhor, que fazeis passar... n° 236
D. Deus de bondade, tenha compaixão de
nós, perdoe nossos pecados e nos condu-
za à vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
D. Louvemos ao nosso Deus autor da vida.
Através do seu Filho amado nos diz: "Eu
vim para que todos tenham vida e a te-
nham em abundância".
Glória, glória, glória a Deus... nº 250

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, cuja providência jamais
fala, nós Vos suplicamos humildemen-
te: afastai de nós o que é nocivo, e
conceidei-nos tudo o que for útil. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
- Cantar o refrão n° 55 enquanto a assembleia
vai se acomodando.

PRIMEIRA LEITURA: Dt 5, 12-15

L.1 Leitura do Livro do Deuteronômio.

SALMO RESPONSORIAL: 80(81)
Refrão: Exultai no Senhor, a nossa for-
ça!

SEGUNDA LEITURA: 2Cor 4,6-11

L.2 Leitura da Segunda Carta de São
Paulo ao Coríntios.

EVANGELHO: Mc 2,23–3,6

CANTO DE ACLAMAÇÃO
O cristão é convocado... n° 346

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- O ritmo da vida humana é marcado pelas
alternativas de trabalho e repouso, vigília e
sono, dia e noite, domingo e dias de traba-
lho... O repouso torna possível o trabalho.
Livra o homem da escravidão que o traba-
lho pode conduzir. O trabalho, por outro
lado, dá um sentido ao repouso e evita que
ele se torne ócio, inércia, tédio.
- O repouso sabático, da primeira leitura,
tem três significados religiosos profundos:
1) Repouso, sinal de libertação: Israel deve
interromper o trabalho no sábado, para lem-
brar-se de que foi libertado dos "trabalhos
forçados" do Egito. O repouso se torna si-
nal de libertação. Afirma o valor da pessoa
sobre as coisas. 2) Repouso, participação
no repouso de Deus: significa, pois, reco-
nhecer-se e demonstrar-se imagem de
Deus. O repouso sabático é sinal de que
nos sentimos filhos de Deus. 3) Repouso
para Deus: tudo isto dá ao sábado o cará-
ter de alegria, da libertação, da festa. A ce-
lebração do sábado não é só matéria de
prescrição e de observância legal, mas uma
exigência de liberdade e diálogo entre Deus
e seu povo.
- Nas mãos dos doutores da lei e dos
escribas, o sábado se transformou em uma
série de  pesadas prescrições e proibições.
Tornou-se sinal da nova escravidão. Isso
gerou um culto formalista e exterior.
- Jesus vem corrigir todas essas inúteis e
opressoras prescrições. Ele não é contra o
sábado. Não elimina-o ou transtorna-lhe o
sentido. Observa o sábado, mas vai direta-
mente ao essencial. Afirma duas ideias no
Evangelho de hoje: 1) a misericórdia sobre
as exigências culturais e as prescrições re-
lativas ao repouso sabático (demonstrado
na cura do homem da mão paralítica); 2) o



primado da consciência sobre a regra, do
homem sobre a lei (o sábado foi feito para o
homem e não o homem para o sábado).
- Jesus escolhe o sábado para fazer o bem.
Este é o dia privilegiado para ser caridoso e
manifestar a misericórdia do Reino. Especi-
al para reintegrar o necessitado na plenitude
de vida. Para libertar alguém que está prisi-
oneiro ou escravo. É o dia que coroa a cri-
ação. É o seu pleno acabamento.
- Quando o Cristo ressuscitou no Primeiro
Dia da Semana, o Domingo, inaugurou de
vez a "Nova Criação" liberta do pecado. A
nova e eterna Aliança entre Deus e a huma-
nidade. Para os cristãos católicos o Domin-
go é o dia por excelência do Ressuscitado.
Vários textos bíblicos afirmam esta certeza:
Jo 20, 1-9; At 20,7; Ap 1,10; 1Cor 16,2
etc.
- O Catecismo da Igreja Católica no nº 2.175
afirma: "O Domingo distingue-se expressa-
mente do sábado, ao qual sucede cronolo-
gicamente, a cada semana, e cuja prescri-
ção ritual substitui, para os cristãos. Leva à
plenitude, na Páscoa de Cristo, a verdade
espiritual do Sábado judaico e anuncia o
repouso eterno do homem em Deus. Com
efeito, o culto da Lei preparava o Mistério
de Cristo, e o que nele se praticava
prefigurava, de alguma forma, algum aspec-
to de Cristo (1Cor 10,11)."
- Como tenho valorizado o domingo como
Dia do Senhor e da Comunidade reuni-
da?

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Domingo é dia da Comunidade reunida
professar a fé. É o que faremos agora: Creio
em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Especialmente neste dia em que as Lei-
turas nos fazem refletir sobre o Domingo,
vamos cantar a Ladainha do Domingo.

Livro de cantos: n° 391.
D. Senhor, ajudai-nos a partilhar, na vida,
a alegria e a esperança, as limitações e os
sofrimentos de nossos irmãos, como par-
tilhamos nesta liturgia a Palavra de Salva-
ção. Por Cristo nosso Senhor. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Domingo é dia da fraternidade e da paz.
Dia da solidariedade e festa com Deus e
com os irmãos. Nossas ofertas e dízimo
manifeste nosso compromisso com a Igre-
ja e suas obras de promoção da vida.
Vidas, alegrais e esperanças... n° 472

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e Irmãs: adoremos nosso Deus
Trindade. Louvemos as maravilhas que Ele,
em seu Plano de amor, realizou por nós
em Jesus Cristo.
Refrão: Trindade Santa, eu te adoro!
Te ofereço a minha vida! Como eu te
amo!
C. No princípio Deus fez o universo onde
a vida habitasse. Neste espaço de graça e
de cor, pôs o homem, unido à mulher, viva
imagem do seu esplendor.
Refrão: Trindade Santa, eu te adoro!...
D. Ressurgindo, Jesus nos revela que o
amor é mais forte que a morte. Sua pre-
sença gloriosa recria e orienta toda a cria-
ção para o Reino de paz e amor.
Refrão: Trindade Santa, eu te adoro!...
C. No Espírito Santo, derramado sobre
nós, buscamos força e coragem para cons-
trução do Reino de justiça e paz. Ele nos
conduz para a promoção e valorização da
vida.
Refrão: Trindade Santa, eu te adoro!...
D. Ainda que nossos louvores sejam insu-
ficientes, nós queremos sempre Vos lou-
var, Deus de amor e bondade. Só em Vós



confiamos. Somos Povo da Nova Aliança
que juntos querem rezar: Pai nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. Em Jesus a vida se manifestou. Ela é mais
importante do que as leis que escravizam.
Devemos proteger a vida, dando-lhe senti-
do e vivendo a paz e a justiça. Saudemo-
nos com um gesto fraterno de paz.
Paz, paz, paz eu te desejo a paz... n° 549

14. AVISOS

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus, governai pelo Vosso Espíri-
to aos que nutris com Vossa Palavra.
Dai-nos proclamar nossa fé não somen-
te em palavras mas também na verda-
de de nossas ações, para que mereça-
mos entrar no reino dos céus. Por Cris-
to, nosso Senhor. Amém.

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja covosco.
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. Aquele que resssusitou dos mortos vos
mostre o caminho da missão e da paz.  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):

Leituras para a semana
2ª  2Pd 1,2-7  /  Sl 90(91) / Mc 12, 1-12
3ª  2Pd 3, 12-15a.17-18  /  Sl 89(90) / Mc 12, 13-17
4ª 2Tm 1, 1-3.6-12 / Sl 122(123) / Mc 12, 18-27
5ª 2Tm 2, 8-15 / 24(25) / Mc 12, 28b-34
6ª Os 11, 1.3-4.8c-9 / Cânt> Is 12, 2-6 / Jo 19, 31-37
Sáb. Is 61, 9-11 / Cânt: 1Sm 2, 1-8 / Lc 2, 41-51

D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

17. CANTO
Uma semana de trabalho... n° 733

VALE A PENA CONFERIR
- No Catecismo da Igreja Católica, III
Parte, 2° Seção: "Os Dez Mandamen-
tos", Artigo 3° - "O terceiro mandamen-
to", nos números 2.168 a 2.195 escreve
sobre o Dia do Sábado e o Dia do Se-
nhor (Domingo).
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