
N° 2.401 (Ano A/ Verde)  6º Domingo do Tempo Comum  16 de fevereiro de 2020
ANO VOCACIONAL DIOCESANO

A NOVA LEI

- Cantar o refrão "Onde reina o amor..." nº 45 para
ambientação e acendimento das velas. Podem ser colo-
cados cartazes parecidos com as tábuas da Lei escrito
"NOVA LEI" em um lado e no outro "AMAI-VOS COMO
EU VOS AMEI".

01. ACOLHIDA
C. Irmãos e irmãs, bem-vindos! Celebramos o mis-
tério pascal de Cristo. Neste dia somos convidaos
a observar a lei do amor como princípio manifesta-
do e vivido por Jesus. Cantemos.

02. CANTO
Quem foi que aqui... nº 118

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Alegres por nos reunirmos no dia do Senhor,

acolhamos a sua presença amorosa no meio de nós:
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito San-
to. Amém.
D. A graça do Pai, o amor de Jesus Salvador e a
força do Espírito Santificador, estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo!

04. MOTIVAÇÃO
C. Jesus não veio abolir a lei, mas levá-la à plenitu-
de pelo amor. Viver no amor é tornar os preceitos
de Cristo opção fundamental. Ele quer que o Rei-
no aconteça em nosso meio. A justiça do cristão
não depende só da observância da lei, mas  da
vivência da comunhão com Deus. Pelo amor, o fiel
abraça o projeto de Deus que traz alegria para to-
dos.

05. DEUS NOS PERDOA
D. É no coração que se decide a atitude mais ver-
dadeira e mais radical. Do nosso coração é que
saem as nossas escolhas. Peçamos perdão a Deus
por não fazermos Sua vontade e por nos afastar
dos valores cristãos.
Pelos pecados... nº 233
D. Deus de amor e rico em misericórdia, tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e
nos conduza à vida eterna. Amém.

06. RECORDAÇÃO DA VIDA E HINO DE
LOUVOR
C. (Convidar o povo a se sentar. Enquanto se lê, entra
um cartaz estilo pergaminho com os dizeres: CRIAÇÃO
DA DIOCESE DE SÃO MATEUS - 16 DE FEVEREIRO
DE 1958) Hoje, comemoramos dos 62 anos de cria-



ção da Diocese de São Mateus. Nossa diocese foi
criada pelo Papa Pio XII no dia 16 de fevereiro de
1958, pela Bula Papal “Cum Territorium”. Esta
expressão “Cum Territorium” significa: “tendo o ter-
ritório”. No mesmo dia foi erigida a Arquidiocese
de Vitória e as duas Dioceses ligadas a ela:
Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus.
D. (Enquanto se lê, entra um banner com os Bispos
Diocesanos) Dom José Dalvit o primeiro bispo
diocesano. Seguido de Dom Aldo Gerna e Dom
Zanoni Demettino Castro. Dom José participou do
Concílio e trouxe novidades. Pastorais foram
oraganizadas, prioridades assumidas, leigos forma-
dos e tantas outras atividades. Em 1969 fez-se a
opção pelas comunidades eclesiais de base e gru-
pos de reflexão, que estão presentes por toda par-
te.
C. (Enquanto se lê, entra um banner com as priorida-
des diocesanas e o mapa da Diocese com os padroeiros
paroquiais) Atualmente somos pastoreados por
Dom Paulo Bosi Dal'Bó. Contamos com 26 Paró-
quias e mais de 720 comunidades. Nossa Igreja
viva é profética e missionária a serviço da vida. Em
Assembleia Geral assumiu prioridades para que a
evangelização se torne mais eficaz. Todas as Pas-
torais, Movimentos e Serviços diocesanos assumem
juntos o desejo de continuar evangelizando, pois
"A missão continua".
D. Glorifiquemos nosso Deus com amor e grati-
dão. Cantemos: Glória a Deus nos altos céus!...
n° 256
- Durante o canto, pessoas agitam bandeiras com as co-
res da missão e saem de vários pontos da igreja rumo ao
presbitério. Atenção! Os símbolos devem ser colocados
em um lugar previamente preparado.

07. ORAÇÃO
-  Momento de silêncio para oração pessoal.
D. Ó Deus, que prometestes permanecer nos
corações sinceros e retos, dai-nos, por Vossa
graça, viver de tal modo, que possais habitar
em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém!

08. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA: Eclo 15,16-21

L.1 Leitura do Livro do Eclesiástico.

SALMO RESPONSORIAL: 118 (119)
Refrão: Feliz o homem sem pecado em seu

caminho, que na lei do Senhor Deus vai pro-
gredindo!

SEGUNDA LEITURA: 1Cor 2,6-10

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

EVANGELHO: Mt 5,17-37

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Eu venho, Senhor Deus... nº 342

Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus.

09. PARTILHANDO A PALAVRA
- A liturgia deste domingo é sobre os mandamentos
de Deus. Eles devem guiar os nossos passos e
ações. Ser guiados pelos Espírito Santo é conhe-
cer e observar os mandamentos que nos condu-
zem ao Reino definitivo.
- A primeira leitura, do livro do Eclesiástico, nos
mostra que os mandamentos do Senhor são para
nós um porto seguro. Deus é o nosso guarda e nos-
sa proteção. Vivendo os mandamentos estaremos
com Ele. Deus nos dá a liberdade de escolher: vi-
ver ou não os mandamentos. A própria leitura mostra
que diante de nós estão o fogo e a água, o bem e o
mal, a vida e a morte. Cada um pode escolher aquilo
que desejar. Que possamos usar o dom da inteli-
gência para fazermos boas escolhas. É feliz todo
aquele que respeita os preceitos do Senhor e por
isso faz boas escolhas (cf. Sl 118).
- A segunda leitura, da Carta aos Coríntios, nos
revela a sabedoria de Deus. Ela só tem sentido
quando obedecemos a lei do Senhor. Os que amam
a Deus e ao próximo, tornam-se participantes da
sabedoria divina.  É o mistério de Deus revelado
àqueles que não cumprem simplesmente normas ou
leis, mas agem com amor para com o seu seme-
lhante.
- No Evangelho, Jesus retoma os mandamentos.
Mostra sua importância e levando-nos a
compreendê-los. Seu desejo é que todos possam
interpretá-los e saibam colocá-los em prática. Ao
contrário dos fariseus e mestres da lei, Ele dá um
novo sentido à lei. Uma lei na prática da justiça:
que liberta e revela o amor e a dignidade. Por isso,
Jesus vem para dar pleno cumprimento à lei. As
nossas práticas religiosas só têm sentido se viver-



mos na defesa da vida e da dignidade humana.
- As palavras de Jesus nos convidam também à
vivência da fraternidade. Para Jesus é importante
respeitar, dar dignidade e promover a vida do ir-
mão. Matamos o irmão quando julgamos ser supe-
riores a ele. Quando usamos palavras ofensivas,
julgamentos severos e temos atitudes de desprezo.
Não podemos dizer que amamos a Deus se não
amamos nosso irmão. Nem dizer que servimos a
Deus se não somos capazes de servir ao irmão.
- Eis algumas perguntas para nos ajudar a ligar fé e
vida: estamos vivendo os verdadeiros valores cris-
tãos? Nossa prática religiosa se reduz aos Sacra-
mentos ou os testemunhamos nas relações com os
irmãos? Vivemos os valores do Reino? Servimos
aos irmãos com alegria?

10. PROFISSÃO DE FÉ
D. Renovemos a nossa fé em Deus, fonte de toda
a sabedoria. Creio em Deus Pai...

11. PRECES DA COMUNIDADE
D. Rezemos ao Senhor para que nos dê a força de
traduzir em obras a palavra que acolhemos no co-
ração: Senhor, atendei-nos.
L.1 Que povos e nações acolham as palavras de
Jesus e procurem os caminhos da justiça e do amor,
rezemos.
L.2 Que oprimidos e marginalizados não se dei-
xem seduzir pela a violência e ódio, mas busquem
sua libertação por meio da justiça, rezemos.
L.1 Pelos homens escravos do ódio e vingança,
para que ouçam as palavras de Jesus, que convi-
dam ao perdão e à reconciliação, rezemos.
L.2 Dia 22 de fevereiro, a Igreja celebra a festa da
Cátedra de São Pedro. Que o papa Francisco,
sucessor de Pedro, possa pastorear com sabedo-
ria, o rebanho a ele confiado. Que o Espírito San-
to, o sustente diante dos desafios da missão, reze-
mos.
L.1 Que bispos, padres, diáconos, religiosos e re-
ligiosas sejam portadores da sabedoria divina, aju-
dando o rebanho a eles confiados, rezemos.
L.2 Nos próximos dias 22 a 25 de fevereiro acon-
tecerão os retiros de carnaval, das Irmãs do
Cenáculo e o Alegrai-vos. Que os participantes
experimentem o amor em Deus e estejam disponí-
veis para testemunhar o Reino, rezemos.
D. Concedei-nos, Senhor, que sejamos fiéis a Vos-
sa lei de amor e perdão. Acolhei nossos pedidos e

tornemo-nos capazes de amar os irmãos. Por Cris-
to, nosso Senhor. Amém.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. No altar do Senhor depositamos as nossas vi-
das. Também o desejo de que a justiça seja exercida
conforme os preceitos divinos. Apresentamos tam-
bém a Deus, todos os irmãos e irmãs, vítimas de
opressão e escravidão. Cantemos:
Ofertar nossa vida queremos... nº 454

13. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. Nós Vos damos graças, ó Pai, por toda a Vossa
criação e por tudo o que fizestes no meio de nós.
Por meio de Jesus Cristo, Vosso Filho e nosso ir-
mão, que nos destes como imagem viva do Vosso
amor e bondade.
Refrão: Por nós fez maravilhas, louvemos o
Senhor!
C. Enviai sobre nós o Vosso Espírito e dai a esta
terra uma nova face. Que haja paz em nossas famí-
lias e cresça em nossa comunidade a alegria de ser-
mos Vossos por Cristo nosso Senhor.
Refrão: Por nós fez maravilhas, louvemos o
Senhor!
D. Pela palavra do Evangelho fazei que as Igrejas
do mundo inteiro caminhem na unidade e sejam si-
nais da presença do Cristo ressuscitado. Tornai esta
comunidade cada vez mais sinal da Vossa bonda-
de.
Refrão: Por nós fez maravilhas, louvemos o
Senhor!
C. Lembrai-Vos, ó Pai, dos nossos irmãos, que mor-
reram na paz do Cristo e de todos os falecidos,
cuja fé vós conheceis. Que todos sejam acolhidos
na luz da Vossa infinita misericórdia.
Refrão: Por nós fez maravilhas, louvemos o
Senhor!
D. Ó Deus, criador do céu e da terra, os nossos
louvores e preces cheguem a Vós pelas mãos da-
quele que é nosso único mediador, Jesus Cristo,
nosso Senhor. Amém.

RITO DA COMUNHÃO
- Onde acontece a distribuição da Eucaristia faz-se como
segue. Se não tiver, faz-se o Pai Nosso, abraço da Paz,
um momento de silêncio e a Oração final.
- Em silêncio, ou apenas com um refrão, o corporal é
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estendido sobre o altar e um Ministro da Eucaristia, pelo
caminho mais curto, traz a âmbula com o Pão Consagra-
do. Este é colocado sobre o altar. O Ministro faz uma
genuflexão. Não se convida para ficar de joelhos ou ado-
ração.

14. PAI NOSSO
D. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a
confiança e a liberdade de filhos e filhas, elevemos
ao Pai do céu a nossa oração rezando como Jesus
nos ensinou: Pai nosso...

15. ABRAÇO DA PAZ
D. A paz é fruto da justiça e do amor. Anunciemos
e sejamos promotores da paz.
Cristo, quero ser instrumento...  nº 540

16. CONVITE À COMUNHÃO
- O Ministro aproxima-se da âmbula sobre o altar. Apre-
senta o Pão Eucarístico e diz:
ME. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz
de quem N'Ele encontra o seu refúgio. Eis o Cor-
deiro de Deus. Aquele que tira o pecado do mun-
do.
Todos: Senhor, eu não sou digno(a) de que
entreis em minha morada. Mas dizei uma pa-
lavra e serei salvo(a).
- O ME comunga e distribui o Pão Eucarístico. Ao final,
ele recolhe a reserva eucarística e leva para o sacrário.
Guardar um instante de silêncio.
Feliz o homem que ama o Senhor... nº 591

17. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que por meio de Vossa Palavra nos
fizestes provar as alegrias do céu. Dai-nos de-
sejar sempre vivê-la em nossas atitudes. Que
orientados possamos construir um mundo mais
justo e fraterno. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém!

18. AVISOS
- Retiro de Carnaval "ALEGRAI-VOS" - de
22 a 25/02 na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora
em São Mateus. Os interessados devem procurar
o Escritório Paroquial ou os Grupos de Oração da
Renovação Carismática.

Leituras para a Semana
2ª Tg 1,1-11 / Sl 118(119) / Mc 8,11-13
3ª Tg 1,12-18 / Sl 93(94) / Mc 8,14-21
4ª Tg 1,19-27 / Sl 14(15) / Mc 8,22-26
5ª Tg 2,1-9 / Sl 33(34) / Mc 8,27-33
6ª Tg 2,14-24.26 / Sl 111(112) / Mc 8,34–9,1
Sáb.: 1Pd 5,1-4 / Sl 22(23) / Mt 16,13-19

- Retiro com as Irmãs do Cenáculo - de 22 a
25/02 no Centro Diocesano em São Mateus. In-
formações no Escritório Paroquial ou no Secreta-
riado de Pastoral: (27) 3763-1177 / 9.9988-0662
/ dsm.secretariado@gmail.com.

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco!
T. Ele está no meio de nós!
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. Levando ao mundo a alegria deste encontro de
irmãos: ide em paz e que o Senhor vos acompa-
nhe.
T. Graças a Deus.
- Obs.: Na sacristia, o dirigente diz, voltado para o cru-
cifixo, com toda a equipe reunida.
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

20. CANTO
Nós somos o povo... nº 719


