
Enquanto se canta "Onde reina o amor..." nº 45,
acende-se as velas do altar. No mesmo refrão,
entram três pessoas com vestes brancas com os
dizeres: Amor, Perdão, Misericórdia e circulam
no meio da assembleia para que todos possam
mentalizar as palavras-chave da celebração.

01. MOTIVAÇÃO
C. Bem-vindos, irmãos e irmãs. Nesta cele-
bração peçamos que o Senhor nos renove
em seu amor. Faça crescer em nosso íntimo
a força da compaixão e da bondade. Que
nos ajude a praticar e a valorizar o que há
de bom dentro de cada pessoa. Que cola-
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O DESAFIO DA PROPOSTA CRISTÃ: AMAR O INIMIGO

boremos com a humanidade na busca da
paz e da concórdia. Cheios de alegria can-
temos.

02. CANTO
Com a presença de Cristo... nº 84

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. A Trindade Santa nos reúne em comu-
nidade de irmãos. Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo. Amém.
D. A Graça de Deus nosso Pai, o amor de
Jesus Cristo, nosso Senhor, e a força do
Espírito Santo estejam conosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. O amor aos inimigos se encontra entre
as maiores exigências do Evangelho. Nós
temos dificuldade em vivê-las. Examinemos
nossa consciência. Perguntemo-nos se te-
mos amado a todos. Especialmente aos que
nos feriram ou ofenderam (silêncio). Can-
temos suplicando a misericórdia de Deus.
Senhor, tende piedade de nós... nº 242
D. Deus de ternura, tenha compaixão de
nós, perdoe os nossos pecados e nos con-
duza à vida eterna. Amém.



05. HINO DE LOUVOR
C. Glorifiquemos ao Deus da vida que nos
ama e perdoa infinitamente.
Glória a Deus lá nas alturas... nº 251

06. ORAÇÃO
D. Concedei, ó Deus Todo-poderoso,
que, procurando conhecer sempre o que
é reto, realizemos Vossa vontade em
nossas palavras e ações. Por nosso Se-
nhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na uni-
dade do Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. A sabedoria de Deus é imensa e tão di-
ferente da nossa. Nosso maior desejo deve
ser conhecê-la e praticá-la. Ouçamos.

PRIMEIRA LEITURA:
1Sm 26, 2.7-9.12-13.22-23

L.1 Leitura do Primeiro Livro de
Samuel.

SALMO RESPONSORIAL: 102(103)
Refrão: O Senhor é bondoso e compas-
sivo.

SEGUNDA LEITURA: 1Cor 15, 45-49

L.2 Leitura da Primeira Carta de São
Paulo aos Coríntios.

EVANGELHO: Lc 6, 27-38

CANTO DE ACLAMAÇÃO
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Eu vos dou este novo mandamento,
nova ordem, agora, vos dou; que, tam-
bém vos ameis uns aos outros, como eu
vos amei, diz o Senhor.

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- A sociedade em que vivemos fomenta a
lei do "olho por olho, dente por dente". Tal
atitude gera pessoas que não se respeitam.
Esperam a oportunidade para dar o troco.
Outras vezes, faz o mal por perversidade,
invertendo a proposta cristã. Por outro lado,
a proposta de Cristo é: se queremos um mun-
do novo, uma sociedade boa para viver, é
preciso que haja entre nós amor, respeito,
e, sobretudo, perdão. O perdão é um tema
presente na liturgia de hoje. Vem acompa-
nhado da misericórdia e do amor. Somente
pessoas que aprenderam esses
ensinamentos de Jesus, os colocarão em
prática e viverão a dinâmica do Reino de
Deus.
- Na primeira leitura vemos a rivalidade po-
lítica entre Saul e Davi. Saul é o rei e Davi o
candidato a ocupar o seu lugar. Embora exis-
tam as rivalidades, a atitude de Davi é dife-
rente e respeitosa. Mesmo tendo a oportu-
nidade de tirar a vida de Saul, não o faz. É
incapaz de levantar a mão contra o ungido
de Deus. Davi revela a face misericordiosa
de Deus, que não quer a morte do inimigo,
mas que ele se converta e viva. Se matasse
Saul seria um rei como tantos outros. Re-
produziria um sistema de violência e morte.
Assim, a força e a valentia de um homem
não consistem na força de seu braço, no
poder de suas armas e na violência que ele
usa contra o seu inimigo. Consistem no per-
dão. Todos possuem essa força no cora-
ção. Todos podem e devem viver desta
maneira, ou seja, perdoando.
- A segunda leitura fala de Adão e Jesus.
"Adão" lembra que somos limitados e fra-
cos. Somos autossuficientes e por isso pe-
camos através da violência, ódio, vingança.
Já o "segundo Adão", maneira como Paulo
se refere a Jesus, trouxe-nos a vida no Es-
pírito. Nele encontramos e vivemos o que
há de mais belo no ser humano: amor, per-



dão, compaixão, misericórdia. É preciso
deixar crescer em nós as virtudes do Rei-
no. Elas ajudam a converter as paixões hu-
manas. O Espírito Santo nos possibilita fa-
zer a experiência da vida nova em Cristo.
Há pessoas fazendo o mal, com atitudes
bárbaras. Mas, há outras tantas fazendo o
bem. Cabe a nós decidirmos quem será
maior em nossa vida: o "primeiro Adão"
autossuficiente e pecador, ou o "segundo
Adão", renovado em Cristo Jesus, testemu-
nha do Reino de Deus.
- O Evangelho nos fala do amor aos inimi-
gos e gratuito. Isso é profundamente desa-
fiador. Jesus, descendente de Davi, ensina
a amar os inimigos; fazer o bem a quem nos
amaldiçoa; rezar por aqueles que nos calu-
niam; não revidar agressões; não fomentar
discórdias. Somente assim seremos teste-
munhas do Reino no mundo. Como Davi,
podemos retribuir com o bem, o mal que
nos fizeram. Caso contrário, estaremos re-
produzindo a violência, o "olho por olho,
dente por dente".
- Como filhos de Deus, experimentemos vi-
ver e praticar o perdão. Esta atitude faz res-
plandecer a bondade e a misericórdia de
Deus em nós. Seremos assim, homens e
mulheres novos. Amemos a todos, até mes-
mo os inimigos.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. No Deus que é amor e misericórdia, pro-
fessemos a nossa fé. Creio em Deus...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. O amor e a ternura de Deus Pai animam
e fortalecem a nossa vida. Com confiança,
elevemos a Deus as nossas súplicas dizen-
do: Ouvi-nos, Pai misericordioso!
L.1 Senhor, ajudai Vossa Igreja a ser no
mundo o sinal visível do Vosso amor gratui-
to e universal. Nós Vos pedimos.
L.2 Senhor, olhai pelos que combatem to-

das as formas de discriminação, racismo e
violência, para que Cristo seja sempre a
razão de sua luta. Nós Vos pedimos.
L.1 Senhor, fazei com que acabemos com
a violência em nossas famílias, no trabalho
e na sociedade. Nós Vos pedimos.
L.2 Senhor, fortalecei-nos para superarmos
a mentalidade que tudo julga a partir do
"olho por olho e dente por dente". Nós Vos
pedimos.
L.1 Senhor, fazei que nossas palavras e
ações sejam de amor e perdão. Nós Vos
pedimos.
D. Pai de bondade, escutai e atendei os pe-
didos que Vossos filhos Vos dirigem. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém!

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. O amor desinteressado e incondicional
pelos amigos e principalmente pelos inimi-
gos é o que Jesus quer de nós. Apresente-
mos com alegria no altar do Senhor, nosso
dízimo e ofertas. São sinais da misericórdia
e do amor de Deus por nós.
Um coração para amar... nº 471

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. O Senhor esteja conosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
C. Agradecidos, elevemos nossos louvores
ao Pai. Com braço forte Ele conduziu seu
Povo. Hoje acompanha a Igreja peregrina
neste mundo, com a luz do seu Espírito e
alegria do Evangelho.
C. Nós Vos damos graças por toda a cria-
ção, e por tudo o que fizestes no meio de
nós. Tudo fizestes por meio de Jesus Cris-
to, Vosso Filho e nosso Irmão. Ele é ima-
gem viva do Vosso amor e da Vossa bon-
dade. Agradecemos Vossa infinita graça que
nos faz viver e testemunhar o amor frater-
no.
D. Nossa ação de graças chegue a Vós
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através do nosso canto: Em coro a Deus
louvemos... nº  1.203

13. PA I NOSSO
D. Obediente à Palavra do Salvador e for-
mados por seu divino ensinamento ousa-
mos dizer: Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
C. Onde existe misericórdia, a paz se faz
presente. Saudemo-nos na paz do Senhor.
Eu te saúdo meu irmão... nº. 545

15. ORAÇÃO
D. Deus Todo-poderoso, concedei-nos
alcançar a salvação eterna. Concedei
que sejamos cumpridores da Vossa Pa-
lavra. Por meio Dela saibamos amar e
perdoar e sejamos mais misericordio-
sos para com todos. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

16. AVISOS
- O Retiro de Carnaval "ALEGRAI-VOS
2019" acontecerá em Boa Esperança. Será
de 02 a 05 de março. 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 / 9.9988-0662
/ dsm.secretariado@gmail.com.

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.

Leituras para a Semana
2ª Eclo 1,1-10 / Sl 92(93) / Mc 9,14-29
3ª Eclo 2,1-13  / Sl 36(37) / Mc 9,30-37
4ª Eclo 4,12-22  / Sl 118(119) / Mc 9,38-40
5ª Eclo 5,1-10  / Sl 1 / Mc 9,41-50
6ª Eclo 6,5-17 / Sl 118(119) / Mc 10,13-16
Sáb.: Eclo 17,1-13 / Sl 102(103) / Mc 10,13-16

D. O Deus da consolação nos dê a graça
de vivermos em fraterna alegria e ajuda mú-
tua, por Jesus Cristo, agora e sempre.
T. Amém.
D. (O dirigente diz a fórmula que segue)
Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-
poderoso e cheio de misericórdia: Pai e
Filho e Espírito Santo.
T. Amém.
D. Cheios de esperança, vamos em paz e
que o Senhor nos 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.

18. CANTO
Todos membros vivos... nº 732


