Celebrações
Janeiro

ISSN 2176-2503

Santa Maria, Mãe de Deus!

Ano: 39

2012

Nº 462

SECRET
ARIADO D
IOCES
ANO DE P
ASTORAL
SECRETARIADO
DIOCES
IOCESANO
PASTORAL
Av. Sete de Setembr
o, 1251 - Caixa Postal, 795
Setembro
www.diocesedeerexim.org.br
E-mail: secretariado@diocesedeerexim.org.br
Fone/Fax: (54) 3522-3611
CEP 99700-000 - ERECHIM-RS
R edação: Pe. O
lírio SStreh
treh
er
Olírio
treher

Leituras do mês de Janeiro
Dia Dia
do da
Mês Semana Leituras

JANEIRO
01 Dom
02 2ªf
03 3ªf
04 4ªf
05 5ªf
06 6ªf
07 Sab
08 Dom
09 2ªf
10 3ªf
11 4ªf
12 5ªf
13 6ªf
14 Sab
15 Dom
16 2ªf
17 3ªf
18 4ªf
19 5ªf
20 6ªf
21 Sab
22 Dom
23 2ªf
24 3ªf
25 4ªf
26 5ªf
27 6ªf
28 Sab
29 Dom
30 2ªf
31 3ªf

Solenidade

Nm 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21
1Jo 2,22-28; Jo 1,19-28
1Jo 2,29 – 3,6; Jo 1,29-34
1Jo 3,7-10; Jo 1,35-42
1Jo 3,11-21; Jo 1,43-51
1Jo 5,5-13; Mc 1,7-11 ou Lc 3,23-38
1Jo 5,14-21; Jo 2,1-11
Is 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Is 42,1-4.6-7; At 10,34-38; Mc 1,7-11
1Sm 1,9-20; Mc 1,21b-28
1Sm 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39
1Sm 4,1-11; Mc 1,40-45
1Sm 8,4-7; Mc 2,1-12
1Sm 9,1-4.17-19;10,1a; Mc 2,13-17
1Sm 3,3b-10.19; 1Cor 6,13c-15a.17-20; Jo 1,35-42
1Sm 15,16-23; Mc 2,18-22
1Sm 16,1-13; Mc 2,23-28 ou Mt 19,16-26
1Sm 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6
1Sm 18,6-9;19-17; Mc 3,7-12
1Sm 24,3-21; Mc 3,13-19
2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mc 3,20-21
Jn 3,1-5.10; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20
2Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30
2Sm 6,12b-15.17-19; Mc 3,31-35
At 22,3-16 ou At 9,1-22; Mc 16,15-18
2Tm 1,1-8 ou Tt 1,1-5; Mc 4,21-25 ou Lc 10,1-9
2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17; Mc 4,26-34
2Sm 12,1-7a.10-17; Mc 4,35-41
Dt 18,15-20; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28
2Sm 15,13-14.30; 16,5-13a; Mc 5,1-20
2Sm 18,9-10.14b.24-25.24-25a.30 – 19,3; Mc 5,21-43

FEVEREIRO
01 4ªf
2Sm 24,2.9-17; Mc 6,1-6
02 5ªf
Ml 3,1-4 ou Hb 2,14-18; Lc 2,22-40
03 6ªf
Eclo 47,2-13; Mc 6,14-29
04 Sab
1Rs 3,4-13; Mc 6,30-34
05 Dom Jó 7,1-4.6-7; 1Cor 9,16-19.22.23; Mc 1,29-39
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Santa Mãe de Deus.
S. Basílio Magno e Gregório

Epifania do Senhor
Batismo do Senhor

2º Domingo do TC/Ano B
Santo Antão

Santa Inês
3º Domingo do TC/Ano B
São Francisco de Sales
Conversão de São Paulo
São Timóteo e São Tito
São Tomás de Aquino
4º Domingo do TC/Ano B
São João Bosco

Apresentação do Senhor
São Brás
5º Domingo do TC/Ano B
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Solenidade da Santa Mãe de Deus – 01.01.2012

Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim

– Com Maria, Mãe de Deus e nossa, contemplando o Menino Jesus,
começamos bem o ano 2012.
– Jesus Cristo, a maior bênção para a humanidade.
Cor: Branco
Nota: No início ou no decorrer da celebração, destacar o número 2012, bandeira da
PAZ...

1. Ritos Iniciais
A. (Ré) /:Um canto de paz vem de Deus, vem de Deus um
canto de paz!:/
Anim.: Irmãos e irmãs! Que bom estarmos reunidos em comunidade
e, na presença do Senhor, dar os primeiros passos no início do
novo ano! Nesta celebração, contemplamos Maria, Mãe de Deus, Santa Mãe de Deus
de cujo ventre nos veio o Salvador, nascido em Belém, Jesus Cristo, Senhor da Paz.
A. (Sol) Ref.: Nasceu Jesus, o Príncipe da Paz.
Brilhou a luz, glória a Deus nos céus!
1. Pastores foram, felizes adorar/ humildemente o Deus a nos salvar.
2. José e Maria bem juntos a Jesus,/ família santa, modelo que conduz.
3. A paz na terra chegou para ficar,/ um Deus menino que vem nos consolar.
Ou:
A. (Ré) “Maria de Nazaré...”, nº 518

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que, hoje e ao longo deste ano novo, o amor infinito do Pai, manifestado em
seu Filho Jesus Cristo, que se encarnou por obra do Espírito Santo no seio da
Virgem Maria, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
2. A vida na liturgia
D. Vivendo ainda as alegrias do Natal, recordamos neste dia a maternidade divina
de Maria, que participou do mistério da vinda do Salvador, Jesus Cristo, que
nasceu humano através dela, como a maior bênção de Deus para toda a humanidade. Ano novo, nova esperança! (Início do ano: encontro de familiares, parentes e amigos...; Dia mundial da paz, com mensagem do Papa Bento XVI: “Educar os jovens na justiça e na paz”; ...).
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3. Ato Penitencial
D. Para começar bem o ano novo, deixemos para trás os ressentimentos, a vingança, o ódio... e trilhemos os caminhos da justiça e do amor. O perdão é o
melhor caminho para a paz.
A. (Sol) Quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa.
O perdão é prova, prova de amor.
/:Quem perdoa constrói a paz.:/
L. Senhor, Filho de Deus, que, nascendo da Virgem Maria, vos fizestes nosso irmão,
tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, Filho do homem, que conheceis e compreendeis nossa fraqueza, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, Filho primogênito do Pai, que fazeis de nós uma só família, tende piedade
de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Que Deus misericordioso acolha nosso coração arrependido e indique sempre
o caminho que nos conduza à vida eterna.
A. Amém.
4. Hino de Louvor
A. (Mi) “Glória a Deus Pai eu canto...”, nº 92
D. OREMOS.

Ó Deus, promessa de paz, por Maria, mãe de vosso filho Jesus,
destes à humanidade a vida plena e a paz. Nas lutas e desafios
da vida, dai-nos a graça de contar sempre com sua intercessão e
prece, ela que nos trouxe o autor da vida, Jesus Cristo, vosso
filho e nosso Senhor, por quem vos pedimos na unidade do Espírito Santo. PNSrJC.
A. Amém.
5. Liturgia da Palavra
Anim.: No início do ano novo, acolhamos de coração aberto a palavra de Deus que
nos indica aquilo que é o mais necessário para termos dias felizes.
Leitura: Nm 6,22-27 (Lecionário: p. 407)
Salmo: 66(67)
S. /:Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção.:/
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A. /:Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção.:/
Ou:
(Ré) Deus nos abençoe, Deus nos proteja,

Deus nos dê a paz, Deus nos dê a paz!
S. 1. - Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção,*
e sua face resplandeça sobre nós!
- Que na terra se conheça o seu caminho*
e a sua salvação por entre os povos.
2. - Exulte de alegria a terra inteira,*
pois julgais o universo com justiça;
- os povos governais com retidão,*
e guiais, em toda a terra, as nações.
3. - Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor,*
que todas as nações vos glorifiquem!
- Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe,*
e o respeitem os confins de toda a terra!
Aclamação: /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/, nº 165
Evangelho: Lc 2,16-21 (Lecionário: p. 408-409)
6. Mensagem de nosso bispo
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ______________________
É com alegria que saúdo a todos, desejando um abençoado Ano Novo. O primeiro dia do novo ano de 2012 é dedicado à paz. Sem paz é impossível viver com
dignidade. Porém, a paz, além de ser um dom de Deus, é uma construção diária que
depende muito de nós.
Para o dia da paz, o Papa sempre envia uma mensagem chamando a atenção de
todos para o valor e para a necessidade da paz no mundo. A Mensagem do papa
Bento XVI, para o dia Mundial da Paz, deste ano, tem como tema: “educar os jovens
à justiça e à paz”. Um dos objetivos do dia mundial da paz é valorizar as novas
gerações na realização do bem comum.
O menino que os pastores encontraram é chamado de o “Príncipe da Paz” porque veio restabelecer a paz entre nós, com Deus e com as criaturas. A paz só acontecerá quando formos capazes de nos reconciliar, nos acolher, nos perdoar, jogar fora
mágoas e ressentimentos.
Celebramos, hoje, a festa de Maria, Mãe de Deus. Nela recordamos a importância de Maria no plano da salvação. Maria foi a escolhida de Deus para dar à luz o
seu Filho. Seu papel na história da salvação é dar Jesus ao mundo, em benefício de
toda a humanidade.
–5–

Às vezes, temos dificuldades de compreender a proclamação de Maria, Mãe de
Deus. Porém, toda mãe não é só mãe do corpo, mas da pessoa inteira do filho. Em
Jesus, não podemos separar a humanidade da divindade. Em sua pessoa, é Deus
mesmo que age e vive em forma humana. Em consequência, não se pode separar, em
Maria, a mulher simples de Nazaré e aquela que a Igreja venera e cultua como a Mãe
de Deus.
Maria é a grande missionária, continuadora da missão de seu Filho Jesus e formadora de missionários. Assim como ela nos deu Jesus, que ela nos ensine a seguir os
passos de seu Filho para que consigamos santificar todos os dias deste ano.
A 1ª leitura de hoje é uma fórmula de bênção: “O Senhor te abençoe e te
guarde,... volte para ti o seu rosto e te dê a paz!” Na Bíblia encontramos muitas
bênçãos. A benção é a comunicação da presença de Deus. Também nós somos
chamados a ser portadores de bênçãos: na família, na comunidade, no trabalho.
Como seres abençoados, somos também encarregados de cuidar de nosso semelhante e de toda a criação.
Quem é abençoado recebe a paz. Quem abençoa comunica a paz. Que nosso
abraço e saudação de Feliz Ano Novo seja portador da bênção de Deus.
Dom Girônimo Zanandréa
Bispo Diocesano
7. Profissão da Fé
A. Creio em Deus Pai...
8. Oração ao Senhor da Paz
D. Irmãos e irmãs, em comunhão com todas as pessoas, famílias, comunidades e
com toda a Igreja, elevemos confiantes nossa prece ao Senhor da paz.
(As partes negritadas são para toda a Assembléia)

L. Vós que sois a nossa paz, (A.) fazei-nos instrumentos de vossa paz!
Vós que derrubastes o muro de separação entre os povos, fazei-nos instrumentos...
Vós que viestes conduzir nossos passos no caminho da paz, fazei-nos...
Vós que proclamastes felizes os promotores da paz, fazei-nos...
Vós que enviastes os apóstolos às casas anunciar a paz, fazei-nos...
Vós que nos ordenastes orar por nossos inimigos, fazei-nos...
Vós que perdoastes os que te crucificaram, fazei-nos...
Vós que morrestes para reconciliar o céu e a terra, fazei-nos...
Vós que, ressuscitado, proclamastes aos discípulos: a paz esteja com vocês, fazei-nos...
Vós que suplicastes ao Pai enviar o Espírito de concórdia e mansidão, fazei-nos...
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L. Desarmai os povos, (A.) ouvi-nos, Senhor!
Alimentai o mundo, ouvi-nos...
Acabai com as guerras, ...
Educai-nos para a paz, ...
Arrancai a violência de nossa cultura, ...
Firmai-nos no caminho da dignidade humana, ...
Conduzi-nos na estrada da justiça, ...
Orientai-nos a resolver nossos conflitos de forma não-violenta, ...
Ajudai-nos a diminuir nosso potencial de agressão, ...
Desmascarai nossos preconceitos e discriminações, ...
Tornai-nos tolerantes, ...
Fortalecei as pessoas e grupos que lutam pela paz, ...
Iluminai-nos a fazer da paz uma agenda de ação por todo o ano, ...
Trazei a paz a todos os povos, ...
L. Cristo, ouvi-nos! (A.) Cristo, ouvi-nos!
L. Cristo, atendei-nos! (A.) Cristo, atendei-nos!
A. (Sol) Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz.
Senhor, fazei de mim um instrumento de vosso amor.
9. Rito de oferta
(Sugestão de rito: levar em procissão o nº 2012).

Anim.: Apresentamos a Deus nossa esperança de um ano de saúde e de alegria, de

justiça e de solidariedade, de amor e de paz.
A. Estr.: Quem disse que não somos nada
e que não temos nada para oferecer...
/:Repare nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver.:/
1. Aqui trazemos a esperança de termos um ano de muita alegria;
um ano de perdão, justiça, todo o mundo tendo paz em cada dia.
/:ô, ô, ô, ô, recebe, Senhor!:/
2. Famílias e comunidades, povos do universo e toda a Igreja,
elevam as mãos que oferecem a justiça e paz, ofertas desta mesa.
/:ô, ô, ô, ô, recebe, Senhor!:/
D. OREMOS.

Olhai, ó Deus, para nós, vossos filhos e filhas; nós vos oferecemos nossa vida e a confiança em Vós neste início de ano.
Concedei-nos vivê-lo na alegria, cultivando o diálogo, o perdão
e o amor, a fim de sermos construtores da paz verdadeira. Por
Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
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10. Oração de Ação de Graças
D. O Senhor esteja convosco
A. Ele está no meio de nós.
D. Demos graças ao Senhor, nosso Deus!
A. É nosso dever e salvação.
D. Nós vos damos graças, Senhor nosso Deus, porque sempre nos amais com
amor de Mãe. Quando o mundo foi criado, derramastes a vossa bênção sobre
ele e fizestes brilhar sobre toda a criação a vossa face.
A. Glória a vós, Senhor, graças e louvor!
D. Nós vos bendizemos, Senhor, porque, chegada a plenitude dos tempos, nos
enviastes vosso Filho, Príncipe da Paz, nascido de uma mulher, sujeito à lei,
para nos resgatar.
A. Glória a vós, Senhor, graças e louvor!
D. Nós vos bendizemos porque, como outrora os pastores, hoje o povo reunido
vem contemplar a vossa glória que é a salvação de toda a humanidade.
A. Glória a vós, Senhor, graças e louvor!
D. Nós vos bendizemos por todos os grupos e pessoas que se engajam na promoção da paz, da fraternidade e da vida
A. Glória a vós, Senhor, graças e louvor!
D. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
A. como era no princípio, agora e sempre. Amém.
11. Rito da Comunhão Eucarística
(O Ministro(a) vai ao sacrário, toma o pão consagrado e o leva para o altar. Enquanto, todos
cantam: )

A. (Mi) /:Comunhão de amor, festa de irmãos, partilhando o pão, encontramos o próprio Deus.:/
D. (Motiva): Pai-Nosso...
D. (Motiva o canto nº 265): (Ré) “Senhor, tu és a paz...”.
D. Assim disse Jesus: “Eu sou o pão vivo, que desceu do céu: Se alguém come deste
pão, viverá eternamente”. (Mostrando a hóstia) Eis o Cordeiro de Deus, aquele que
tira o pecado do mundo.
A. Senhor, eu não sou digno....
Anim.: Maria possibilitou aos pastores experimentarem a Paz, anunciada pelos anjos,
no encontro com o recém-nascido em Belém, palavra que significa “casa do pão”.
Aproximemo-nos, hoje, da mesa eucarística, para nos encontrar com Cristo, pão
de vida eterna, que nos oferece a paz que o mundo não pode dar.
A. Canto: (Fá ou Sol) “No presépio pequenino, Deus é hoje nosso irmão...”, nº
430.
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D. OREMOS.

Ó Deus de bondade, cheios de alegria recebemos o sacramento
do vosso amor. Pela força desse sacramento, possamos, neste
ano que se inicia, caminhar conduzidos pelo Evangelho, nós que
proclamamos a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja.
Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
12. Ritos finais
A. (Sol) Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa PAZ.
Senhor, fazei de mim um instrumento de vosso amor.
D. Que Deus todo-poderoso, fonte e origem de toda bênção, nos conceda a sua
graça, derrame sobre nós as suas bênçãos e nos guarde sãos e salvos todos os
dias deste ano.
A. Amém.
D. Que Ele nos conserve íntegros na fé, pacientes na esperança e perseverantes
na caridade até o fim.
A. Amém.
D. Que ele disponha em sua PAZ nossos atos e nossos dias; atenda sempre as
nossas preces e nos conduza um dia à vida eterna.
A. Amém.
D. Abençoe-nos o Deus da PAZ, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
D. Ao longo deste ano, levemos a todos a alegria do Senhor. Vamos em paz e o
Senhor nos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembrete:
Dia 06, 6ªf, 19h30, posse do pároco da paróquia São Pedro, Erechim, Pe. Paulo Cesar Bernardi.

Dia Mundial da Paz
Mensagem do Papa:
“Educar os jovens na justiça e na paz”.
– Os responsáveis públicos “são chamados a operar de modo que instituições, leis e ambientes sociais
sejam permeados por uma humanidade capaz de oferecer às novas gerações oportunidade de realização pessoal e profissional. E que assim seja possível construir a civilização do amor fraterno, coerente
com as mais profundas exigências de verdade, liberdade, amor e justiça para todos os seres”.
– Os jovens “deverão ser operadores de justiça e de paz em um mundo complexo e globalizado. Isso
torna necessária uma nova ‘aliança pedagógica’ de todos os sujeitos responsáveis”.
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Solenidade da Epifania do Senhor – 08.01.2012

Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim

– Epifania: Jesus Cristo, luz do mundo, se manifesta ao mundo inteiro.
– Encontro com Jesus, motivo de grande alegria e de mudança de vida.
Cor: Branco
(Sugestão: Deixar uma estrela grande e bem visível junto ao presépio).

1. Ritos iniciais
A. (fá) /:Brilhe sobre nós a luz,/ luz do mundo que é Jesus!:/
Ou:

1. Para nós brilhou a luz da verdade,/ vimos o esplendor de sua claridade.
2. Brilha a estrela guia em seu esplendor,/ vamos ao seu encontro ver o Salvador.
Anim.: Saímos de nossas casas e, atraídos pela estrela que brilha na vida comunitária,
estamos reunidos para celebrar a salvação que, em Jesus, é oferecida a todas as
pessoas, de todas as raças, de todos os horizontes, de todos os tempos. A exemplo
dos Magos do Oriente, guiados pela estrela, vamos adorar o Senhor!
(Solo e repetição):

A. Canto: (Sol ou Lá) “Bem no meio da história dos homens...”, nº 428
Ou:
(Fá) Ref.: Nasceu Jesus, o Príncipe da Paz.
Brilhou a luz, glória a Deus nos céus!
1. Os anjos cantam a vinda do Senhor
as nossas vozes se unem em louvor.
2. Pastores foram, felizes adorar
humildemente o Deus a nos salvar.
3. Estrela guia, conduz a um bom lugar,
à santa gruta que viu Jesus chegar.
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a graça e a paz de Cristo, Luz dos Povos, o amor infinito do Pai e a força
de comunhão do Espírito Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
– 10 –

2. A vida na liturgia
D. Todos somos peregrinos neste mundo. Caminhamos em busca de um sentido
para a vida em meio ao cansaço do dia a dia. Neste domingo da Epifania,
alegremo-nos, pois Jesus Cristo, luz das nações, é a manifestação da face de
Deus que procura salvar toda a humanidade. (Contexto: acontecimentos da vida da
comunidade, da semana...; pessoas em férias...; dia 6, 19h30, posse do pároco da paróquia São
Pedro, Erechim, Pe. Paulo Cesar Bernardi; dia 9, festa do Batismo do Senhor

3. Ato penitencial
D. Quem não caminha, nunca chega. Deus vem ao nosso encontro, mas devemos
dar os nossos passos. Por causa de nossa acomodação nem sempre procuramos o Senhor. Nosso orgulho e egoísmo nos tornam cegos diante dos sinais da
manifestação de Deus e insensíveis diante das situações de sofrimento dos irmãos. (pausa) Invoquemos a misericórdia divina.
L. Senhor, rei da paz, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, luz nas trevas, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, imagem do homem novo, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Que o Senhor acolha nosso coração arrependido e indique sempre o caminho
que nos conduza à vida eterna.
A. Amém.
D. OREMOS.

Ó Deus de todos os povos, guiando os magos pela estrela, vós
revelastes o vosso filho Jesus a toda humanidade. Dai a nós,
vossos servos e servas, que já vos conhecemos pela fé, a graça de
buscarmos sempre o vosso rosto e participarmos plenamente de
vossa luz. PNSrJC.
A. Amém.
4. Liturgia da Palavra
Anim.: De coração aberto, acolhamos a Palavra de Deus que renova nosso ânimo,

reacende a luz da esperança e transforma nossa vida.
Leitura: Is 60,1-6 (Lecionário: p. 415)
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Salmo 71(72)

S. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor!
A. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor!
S. 1. - Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus,*
vossa justiça ao descendente da realeza!
- Com justiça ele governe o vosso povo,*
com eqüidade ele julgue os vossos pobres.
2. - Nos seus dias a justiça florirá*
e grande paz, até que a lua perca o brilho!
- De mar a mar estenderá o seu domínio,*
e desde o rio até os confins de toda a terra!
3. - Os reis de Társis e das ilhas hão de vir*
e oferecer-lhe seus presentes e seus dons;
- e também os reis de Seba e de Sabá*
hão de trazer-lhe oferendas e tributos.
- Os reis de toda a terra hão de adorá-lo,*
e todas as nações hão de servi-lo.
4. - Libertará o indigente que suplica,*
e o pobre ao qual ninguém quer ajudar.
- Terá pena do indigente e do infeliz,*
e a vida dos humildes salvará.
Aclamação: Aleluia, aleluia, aleluia....
L. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorar o Senhor.
A. Aleluia....
Evangelho: Mt 2,1-12 (Lecionário: p. 417)

5. Anúncio da Páscoa e demais festas litúrgicas (de pé)
Anim.: Segundo uma antiga tradição da Igreja, hoje se faz o anúncio do dia da Páscoa

e das demais festas litúrgicas deste ano. Acompanhemos:
D. (Proclama em tom solene). Irmãos caríssimos, a glória do Senhor se manifestou e
sempre há de se manifestar no meio de nós até a sua vinda no fim dos tempos.
Nos ritmos e nas variações do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da
salvação.
O centro de todo ano litúrgico é o Tríduo do Senhor crucificado, sepultado e
ressuscitado, que culminará no Domingo da páscoa, este ano no dia 8 de
abril.
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Em cada Domingo, Páscoa semanal, a Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da
Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do Ano Litúrgico: as Cinzas,
início da Quaresma, a 22 de fevereiro; a Ascensão do Senhor, no dia 20 de
maio; a festa de Pentecostes, a 27 de maio; o primeiro Domingo do Advento, no dia 2 de dezembro.
Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e santas
e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja, peregrina sobre a terra, proclama a Páscoa do Senhor.
A Cristo, que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor
e glória pelos séculos dos séculos. Amém.
A. (Fá ou Sol) /:Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre,/ ontem, hoje e sempre, aleluia!:/
6. Mensagem de nosso bispo

Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de __________________
Vivendo as alegrias deste novo ano, celebramos hoje a Epifania do Senhor.
Epifania quer dizer manifestação. A luz brilhante de uma estrela convence os Magos a
fazer uma longa caminhada até Belém, onde está o Salvador. Eles crêem e o adoram.
Os magos são sábios, estudiosos, pertencentes a outros povos e nações estrangeiras. Os magos representam as pessoas do mundo inteiro que se deixam guiar pela
mensagem de paz e de amor de Cristo. Eles são a figura da Igreja, formada por povos
de todas as raças, línguas, nações. Quando Jesus se manifesta aos Magos, mostra que
veio para todos, que a salvação não tem fronteiras, que Ele deseja ser conhecido por
todos os povos.
Os magos souberam ler os sinais dos tempos, simbolizados pela estrela vista no
Oriente. Sua fé brotou da vida, dos fatos, da contemplação da natureza. Todos estes
são caminhos dos quais Deus se serve para conduzir seus filhos à luz. Em Jesus, a luz
da salvação se projeta sobre todos os povos.
A estrela indica um caminho alternativo, caminho que não passa pelo conhecimento dos grandes, mas pelo discernimento de pessoas mais simples. Assim foi o
caminho que conduziu os reis magos ao Menino de Belém. Deus, em sua imensa bondade, é acessível a todos.
A festa da Epifania faz a gente sentir-se peregrino na fé, junto com toda a humanidade, que enfrenta as dificuldades da vida e o cansaço do caminho. Não basta saber
que Jesus existe. É preciso segui-lo e pôr em prática os seus ensinamentos.
O encontro com o menino mudou o rumo dos magos, eles voltam por outro
caminho. Mudar de direção é sinal de conversão. O encontro com o recém-nascido
provoca nas pessoas mudança de direção e de atitudes. A história dos magos é a nossa
história na busca de Deus.
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Em nossos dias, como no tempo de Jesus, diante da estrela, as pessoas tomam
posições diferentes. Há os que, como os magos, se ajoelham, isto é, reconhecem nele
a luz do mundo e a seguem; há outros que ficam indiferentes e, por fim, há outros que
procuram apagar esta luz.
A salvação trazida por Jesus é um caminho a ser percorrido. A chegada do
Messias ao mundo não nos dispensa de procurá-lo. Os magos hoje nos dão também
essa grande lição. Sua longa viagem é símbolo da estrada que cada um de nós deve
percorrer para encontrar a salvação.
Que a luz de Cristo nunca se apague em vossas vidas.
Dom Girônimo Zanandréa
Bispo Diocesano
7. Profissão da fé
(Mão estendida em direção da Estrela ou do Círio ou vela acesa, e todos cantam:)
A. (Dó) Esta luz vai me guiar nos caminhos da escuridão.

Minha fé vai aumentar, minha vida mudar.
A. Creio em Deus Pai todo-poderoso...
A. Esta luz vai me guiar...
8. Preces dos fiéis
D. A Deus que deseja salvar a todos e sustenta a comunidade para não desanimar
nas dificuldades, façamos nossas preces. Digamos: Iluminai nossos passos,
Senhor!
A. Iluminai nossos passos, Senhor!
L. 1. Senhor, iluminai toda a Igreja na sua missão de anunciar vosso Filho Jesus Cristo,
a luz das nações, o Salvador de toda humanidade.
2. Senhor, com a luz da vossa Palavra, fazei-nos perceber os sinais da vossa presença
nos acontecimentos de cada dia.
3. A exemplo dos magos, saibamos defender a vida das crianças, dos pobres e de
todos os que são feridos em sua dignidade.
4. Ajudai-nos, Senhor, a superar as nossas dificuldades e as provações presentes em
nossa vida.
5. Senhor, brilhe sobre nós a luz da esperança que vence o medo, o desânimo e a
depressão.
6. Senhor, fazei-nos reconhecer a presença de vosso Filho Jesus na Eucaristia, pão
que renova a comunhão fraterna e sustenta a luta por uma sociedade mais solidária.
7. (Outras invocações, lembrando os doentes, necessidades da comunidade...)
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D. Pai de bondade, obrigado pela Luz que nos dais em vosso Filho

Jesus; concedei-nos um coração aberto às necessidades de todos
os seres humanos e ensinai-nos a ver a todos como irmãos e
irmãs. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
9. Rito de oferta
Anim.: As ofertas dos magos a Jesus foram ouro, incenso e mirra. Nós oferecemos
nossa vida, nosso trabalho e o testemunho das pessoas que são estrelas de alegria
e de esperança que iluminam a vida dos irmãos e irmãs.
A. Canto: “No teu altar, Senhor...”, nº 214, ou outro. .
D. Acolhei, ó Deus, a nossa oferta que vos fazemos de coração ge-

neroso. Fazei que nossa vida seja sempre uma constante doação
aos irmãos e irmãs. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
10. Oração de ação de graças
D. O Senhor esteja convosco
A. Ele está no meio de nós.
D. Demos graças ao Senhor, nosso Deus!
A. É nosso dever e salvação.
D. Como é bom, ó Pai, poder caminhar hoje na vossa luz!
A. Glória a vós no mais alto dos céus!
D. Como é bom, ó Pai, que as nações tenham vos encontrado!
A. Glória a vós no mais alto dos céus!
D. Como é bom, ó Pai, que os Magos do Oriente tenham vos encontrado e feito
um novo caminho!
A. Glória a vós no mais alto dos céus!
D. Como é bom, ó Pai, hoje termos o vosso Filho como Senhor da nossa história!
A. Glória a vós no mais alto dos céus!
D. Como é bom, ó Pai, andar sempre na vossa presença
A. Glória a vós no mais alto dos céus!
11. Rito da Comunhão Eucarística
(O Ministro(a) vai ao sacrário, toma o pão consagrado e o leva para o altar. Enquanto, todos
cantam:

A. (Ré) O pão da vida, a comunhão, nos une a cristo e aos irmãos. E nos
ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão.
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D. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos e
filhas, rezemos juntos: Pai nosso... No final do Pai nosso: Vosso é o Reino, o poder
e a glória para sempre.
D. Assim disse Jesus: “Eu sou o pão vivo, que desceu do céu: Se alguém come deste
pão, viverá eternamente”. (Mostrando o pão consagrado) Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo.
A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: A estrela conduziu os magos para o encontro com o Menino nascido em Belém.
Nossa fé nos leva à mesa eucarística, onde nos encontramos com Cristo, que nos
compromete a trilhar o caminho da vida, justiça e solidariedade.
A. Canto: (Fá) “No presépio pequenino...”, nº 430
D. OREMOS

Senhor, nosso Deus, como a estrela que orientou os Magos na
busca do Senhor, esta celebração nos aqueceu com o vosso calor
e nos deu um rumo na caminhada. Firmai nossos passos e
iluminai nossos olhos no caminho que nos conduz à vossa comunhão. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
12. Ritos finais
Avisos....

D. Deus, que nos chamou das trevas à sua luz admirável, derrame sobre nós as
suas bênçãos e nos confirme na fé, na esperança e na caridade.
A. Amém.
D. Porque seguimos confiantes o Cristo, que hoje se manifestou ao mundo como
luz entre as trevas, Deus nos torne também uma luz para os nossos irmãos.
A. Amém.
D. Terminada a nossa peregrinação, possamos chegar ao Cristo Senhor, luz da
luz, que os magos procuravam guiados pela estrela e com grande alegria encontraram.
A. Amém.
D. Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
D. Manifestemos o Senhor com nossas vidas. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe
A. Graças a Deus.
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Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim
– Procurar encontrar Jesus, ver onde ele mora e permanecer com Ele.
– “Evangelizar, a partir do encontro com Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, como
Igreja discípula, missionária e profética, à luz da evangélica opção pelos pobres, para que
todos tenham vida” (Objetivo diocesano).

Cor: Verde
1. Ritos iniciais
A. (Ré) Vinde e vede, vinde! Ele está no meio de nós!
Ele está no meio de nós!
Ou:

A. (Dó) /:Sempre contigo, ó Senhor, eu quero estar,
eu quero estar! Sempre ao teu lado, ó Senhor, eu
vou ficar, eu vou ficar!:/
Anim.: Os discípulos foram ver onde Jesus morava e permaneceram com ele. Nossa alegria, neste domingo, é
- Mestre, onde moras?
estar em companhia de Cristo, presente na comunida- Vinde e vede!
de reunida.
A. (Fá) Estr. /Ele está no meio de nós, sua Igreja, povo
de Deus.:/
1. Sempre e em toda a parte, conosco está o Senhor.
Vida, caminho e verdade, conosco está o Senhor.
2. Entre irmãos reunidos, conosco está o Senhor.
Ao celebrar sua ceia, conosco está o Senhor
3. Em sua Palavra de vida, conosco está o Senhor.
No Pão da Eucaristia, conosco está o Senhor.
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. O Senhor nos chamou e nos convocou para estarmos aqui. Celebremos, pois,
em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. O Deus da esperança, que nos reúne em seu Filho Jesus Cristo, na comunhão
do Espírito Santo, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
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2. A vida na liturgia
D. Aos domingos nós nos reunimos neste local para passarmos um momento com
o Senhor. Ele está presente, de modo especial, na comunidade reunida. É Ele
que nos chama e nos reúne aqui. Ele se dá a conhecer e nos dirige sua palavra.
Vivamos com alegria este encontro de hoje. (Fatos, acontecimentos da semana; dia
17, aniversário de ordenação episcopal de Dom Girônimo Zanandréa...; pessoas em férias...)
3. Ato Penitencial
D. Nossa vida vai se realizando mediante muitos encontros que nos ajudam a
conhecer melhor as pessoas, despertam amizades, fortalecem a convivência.
E, conforme nosso jeito de ser, podemos aproximar ou afastar as pessoas;
Conforme nosso testemunho ou contra-testemunho aproximamos ou afastamos as pessoas de Cristo. (pausa) Reconheçamos nossos pecados e invoquemos
a misericórdia divina.
A. Canto: (Mi) “Perdoai-me, Senhor,...”, nº 81
D. OREMOS.

Ó Deus, que nos criastes para conviver convosco e com os irmãos, fortalecei nossa vida comunitária, a fim de que saibamos
ajudar-nos mutuamente em nossos trabalhos e, ouvindo vossa
voz, fazer sempre vossa vontade. PNSrJC.
A. Amém.
4. Proclamação da Palavra
Anim.: Acompanhemos com atenção os textos bíblicos de hoje e procuremos perceber como Deus chama as pessoas e as convida para permanecerem com ele.
Leitura: 1Sm 3,3b-10.19 (Lecionário: p. 567)
Salmo: Sl 39(40)

S. Eu disse: “Eis que venho, Senhor!” Com prazer faço a vossa vontade.
A. Eu disse: “Eis que venho, Senhor!” Com prazer faço a vossa vontade.
Ou:

Eis que venho, Senhor, pra fazer vossa vontade!
S. 1. - Esperando, esperei no Senhor,* e inclinando-se, ouviu meu clamor.
- Canto novo ele pôs em meus lábios,* um poema em louvor ao Senhor.
2. - Sacrifício e oblação não quisestes,* mas abristes, Senhor, meus ouvidos;
- não pedistes ofertas nem vítimas,* holocaustos por nossos pecados.
3. - E então eu vos disse: “Eis que venho!”* Sobre mim está escrito no livro:
- “Com prazer faço a vossa vontade,* guardo em meu coração vossa lei!”
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4. - Boas-novas de vossa justiça* anunciei numa grande assembléia;
- vós sabeis: não fechei os meus lábios* Vós sabeis: não fechei os meus lábios!
Aclamação:
A. (Sol) Aleluia, o Senhor nos vai falar! Aleluia, com atenção vamos escutar.
Aleluia, merece louvor quem por nós tem tanto amor.
L. Encontramos o Messias, Jesus Cristo, de graça e verdade ele é pleno; de sua imensa riqueza, graças, sem fim, recebemos.
A. Aleluia...
Evangelho: Jo 1,35-42 (Lecionário: p. 569-570)

5. Mensagem de nosso bispo
Queridos irmãos e irmãs desta Comunidade de ___________________
Deus nos chama, nos acolhe e nos envia, este é o tema central da liturgia de
hoje. Do mesmo modo que acontece com Samuel, na primeira leitura, nós também
necessitamos de muitos chamados de Deus para identificar a sua voz e, especialmente,
para compreender o que ele quer de nós.
A iniciativa de chamar o ser humano a realizar uma missão é sempre de Deus,
mas a resposta é nossa. A todos Deus confia uma missão. O importante é que a nossa
resposta seja sempre pronta, disponível e de acordo com o chamado de Deus.
No Evangelho que acabamos de ouvir, Jesus pergunta aos dois discípulos que o
seguem: “O que vocês estão procurando?” Essa pergunta Ele a faz a todas as pessoas.
Nós queremos saber quem é Jesus e Ele nos pergunta sobre o que buscamos na vida.
Essa atitude de busca é fundamental na vida de todos nós. A vida é uma contínua
busca. Quando desistimos de buscar, começamos a morrer. Deus não se revela a
quem não tem perguntas, a quem não se interessa em buscar um sentido para sua vida.
Deus e sua verdade não se conquistam de uma só vez. Assim como uma longa
viagem depende de um primeiro passo, também o encontro definitivo com Deus depende de um primeiro encontro, renovado constantemente.
Na verdade, o processo de busca dura a vida inteira. Na vida de cada dia e na
sociedade, há uma série de buscas: busca de emprego, de moradia, de saúde, de
segurança, de educação, de paz, de felicidade...
Além da busca, um segundo passo é o seguimento. E seguir Jesus implica em
conhecê-lo melhor, agir de acordo com os critérios do Evangelho e ter atitudes coerentes com o sentido do projeto de vida que Jesus oferece. Por fim, é preciso permanecer no caminho, manter-se firme quando as dificuldades aparecem.
A união mútua entre Jesus e o discípulo é a condição básica para produzir frutos.
Portanto, a vocação dos cristãos se desenvolve através da busca do sentido da vida,
do seguimento de Jesus e da permanência no caminho do Reino.
– 19 –

Na pregação de João Batista os discípulos perceberam um caminho sendo apontado. Puseram-se a caminho, seguindo a Jesus. Eles buscavam “algo mais” na vida.
Mas esse algo mais o encontraram em Jesus, aceitando o convite de permanecer com
ele.
Experimentemos a presença de Jesus e nos tornemos seus discípulos-missionários comprometidos em anunciá-lo para que mais pessoas o conheçam e transformemse, também, em seus discípulos.
Que a vossa Comunidade nunca se afaste de Deus!
Dom Girônimo Zanandréa
Bispo Diocesano
6. Profissão da fé
A. Creio em Deus Pai todo-poderoso...
7. Súplica dos fiéis
D. Deus acompanha aqueles e aquelas que ele chama e envia a trabalhar em sua
messe. Porque precisamos de sua força para sermos fiéis à nossa vocação,
façamos nossos pedidos.
L. 1. Para que a Igreja faça ressoar em toda a parte a voz de Deus que chama à vida
feliz todos os seus filhos e filhas, peçamos, irmãos.
A. (Lá) Ó Senhor, dono da messe, escutai a nossa prece!
2. Para que, por nosso testemunho, ajudemos outras pessoas a se encontrarem com
Cristo e seguirem seu caminho, peçamos, irmãos.
3. Para que incentivemos a formação permanente, a fim de conhecermos sempre mais
a proposta de Jesus e a realidade em que vivemos, peçamos, irmãos.
4. Para que perseveremos na participação das celebrações litúrgicas na comunidade,
especialmente aos domingos, peçamos, irmãos.
5. Para que cultivemos um clima favorável ao surgimento das diversas vocações em
nossas famílias e na comunidade, peçamos, irmãos.
6. Para que ajudemos os jovens a encontrarem respostas às suas perguntas e buscas,
peçamos, irmãos.
7. (Outras, lembrando o aniversário de ordenação episcopal de Dom Girônimo, necessidades da
comunidade, pessoas doentes...)

D. Senhor, que nos convidais a conviver convosco, acompanhai com vossa graça
os que chamastes, e dai vossa força aos que vacilam no caminho. Por Cristo,
nosso Senhor.
A. Amém.
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8. Rito de oferta
Anim.: Ofereçamos a Deus os trabalhos realizados na semana que passou. Apresentemos também nosso esforço de realizar a vontade de Deus em nossas famílias e em
nossa comunidade.
A. Canto: “Eis-me aqui, Senhor...”. nº 483
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, pela bondade de nos acolher para

vivermos na vossa amizade e por todos os bens que nos dais.
Aceitai tudo o que vos oferecemos neste domingo e acolhei nossa
vontade de vos seguir. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
9. Louvação
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós!
D. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
A. É nosso dever e nossa salvação!
D. É um prazer para nós te louvar, Deus do universo. Tu és bendito, fonte inesgotável de vida. Ofereces aos humanos a tua bênção e nos introduzes no mistério
amoroso da tua comunhão.
A. Glória a ti, Senhor!
D. Tu és bendito por Jesus, teu filho, 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.
A. Glória a ti, Senhor.
D. Tu és bendito pelo teu Espírito, mãe de ternura, que suscita vida e esperança
no coração da humanidade. Na alegria deste mesmo Espírito, nós te cantamos
nossa ação de graças.
A. Glória a ti, Senhor!
D. Derrama sobre nós o teu Espírito. Faze de nós criaturas novas e recebe o
louvor de toda a criação e a prece que elevamos a ti com as palavras que Jesus
nos ensinou:
A. Pai nosso que estais no céu, santificado...
10. Rito da comunhão eucarística
(O Ministro(a) vai ao sacrário, toma o pão consagrado e o leva para o altar, enquanto todos
cantam:)

A. /:Comunhão de amor, festa de irmãos, partilhando o pão, encontramos o
próprio Deus.:/
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D. Irmãos e irmãs, Cristo, que nos ensina por sua palavra, nos convida agora à
mesa do pão. Aceitemos este convite, pois, felizes os convidados para a ceia
do Senhor. (Mostrando a hóstia): Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do
mundo.
A. Senhor, eu não sou digno....
Anim.: Cristo acolheu em sua casa os discípulos que o seguiam. Hoje Ele nos acolhe na
mesa eucarística da qual podemos participar agora. Comunguemos, renovando nossa
disposição em tornar nossa família, nossa comunidade e toda a sociedade mais
acolhedoras e solidárias.
A. Canto: (Mi) “Na mesa sagrada se faz unidade...”, nº 290
D. OREMOS

Nós vos bendizemos, ó Deus, por esta celebração feita em comunhão convosco e com os irmãos; fazei que continuemos a viver a
verdadeira amizade, servindo-vos de todo o coração para merecermos um dia a eterna recompensa junto de vós. Por Cristo,
nosso Senhor.
A. Amém.
11. Ritos finais

Avisos
Compromisso:
A. /:Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir.
Se queres que eu te siga, respondo: Eis-me aqui.:/
D. Deus nos faça atentos à sua voz e nos faça crescer no seu amor. Ele nos acompanhe e nos abençoe. Em nome do Pai...
D. Alegria da convivência com o Senhor seja a nossa força; vamos em paz e o
Senhor nos acompanhe.
A. Graças a Deus.
_____________________________________________________________________________

Para pensar:
- Como nós encaramos nossa pertença à Igreja: um “peso a ser carregado” ou
uma alegria a ser anunciada?
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Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim
- Chamados e enviados a “pescar” gente.
- Condições para seguir Jesus e trabalhar no seu reino: disponibilidade, constante
conversão e crescimento na fé. (“Convertei-vos e crede no Evangelho”)

Cor: Verde
1. Ritos iniciais
A. (Ré) Senhor, olhaste em meus olhos e, sorrindo, disseste meu nome.
Lá na areia deixei o meu barco e contigo vou buscar
outro mar.
Anim.: “Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens”.
E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Com a mesma disposição, saímos de casa para estarmos aqui reunidos e celebrar a memória do Senhor, que
continua a nos chamar a trabalhar com ele.
“Segui-me e eu farei de vós
A. Canto: “Senhor, se tu me chamas, eu quero te oupescadores de homens”.
vir...”, nº 39
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. O Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
2. A vida na liturgia
D. A vida de nossa comunidade é animada por muitas pessoas que respondem ao
chamado do Senhor e se dispõem ao serviço do Reino nas diversas atividades
pastorais, nas iniciativas de promoção da vida das pessoas necessitadas. (Lembra acontecimentos da semana e da comunidade.... pessoas em férias e em visita à comunidade...; ).

3. Ato Penitencial
D. Abramos o nosso coração ao arrependimento para sermos acolhidos pela misericórdia de Deus.
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A. Nosso coração arrependido acolhei, Senhor!
Tende piedade de nós! Perdão, Senhor!
S. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia!
Na imensidão de vosso amor, purificai-me!
Lavai-me todo inteiro do pecado,
e apagai completamente a minha culpa!
A. Nosso coração arrependido acolhei, Senhor!
Tende piedade de nós! Perdão, Senhor!
D. Senhor, tende piedade de nós. A. Senhor, tende....
D. Cristo, tende piedade de nós. A. Cristo, tende....
D. Senhor, tende piedade de nós. A. Senhor, tende....
D. OREMOS.

Ó Deus, que ofereceis a salvação a todos os homens, concedeinos a conversão da mente e do coração para crermos no Evangelho que nos salva e construirmos o Reino da justiça e da
fraternidade que vosso Filho nos trouxe. PNSrJC.
A. Amém.
4. Liturgia da Palavra
Anim.: Voltemos nossa atenção à proclamação da Palavra de Deus que, neste domin-

go, destaca a conversão para o Reino e o convite que Deus faz a pessoas para
trabalharem na evangelização.
1ª Leitura: Jn 3,1-5.10 (Lecionário: p. 571)
Salmo: Sl 24(25)
S. Mostrai-nos, ó Senhor, vossos caminhos,
vossa verdade me oriente e me conduza!
A. Mostrai-nos, ó Senhor, vossos caminhos,
vossa verdade me oriente e me conduza!
S. 1. - Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos,*
e fazei-me conhecer a vossa estrada!
- Vossa verdade me oriente e me conduza,*
porque sois o Deus da minha salvação.
2. - Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura*
e a vossa compaixão que são eternas!
- De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia*
e sois bondade sem limites, ó Senhor!
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3. - O Senhor é piedade e retidão,*
e reconduz ao bom caminho os pecadores.
- Ele dirige os humildes na justiça,*
e aos pobres ele ensina o seu caminho.
Aclamação:
A. Bendita, bendita, bendita a Palavra do Senhor!
Bendito, bendito, bendito quem a vive com amor!
L. O Reino do Céu está perto! Convertei-vos, irmãos, é preciso! Crede todos no
Evangelho!
A. Bendita....
Evangelho: Mc 1,14-20 (Lecionário: p. 573)
5. Mensagem de nosso bispo
Queridos irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
As leituras bíblicas deste domingo nos convidam à mudança de vida, isto é, à
conversão. O Evangelho de Marcos nos apresenta o início da missão de Jesus e o
chamado dos primeiros discípulos.
A razão principal da vinda de Jesus ao mundo foi a pregação e a implantação do
Reino de Deus, que é o eixo de todo o Evangelho. Todos os Evangelistas colocam a
pregação do Reino no centro da atividade de Jesus. Os discípulos são escolhidos em
função do Reino.
Para Jesus, “Reino de Deus” é a comunhão das criaturas com o Criador. Portanto, Reino de Deus não é a vida depois da morte, no céu, mas a vida presente vivida
na presença de Deus.
O chamado dos primeiros discípulos é um convite aberto a todos os que ouvem
as palavras de Jesus. Acerca do chamado dos apóstolos, percebemos que Jesus não
os chamou dentro do contexto de um ambiente religioso, mas na sua profissão, na vida
cotidiana. Os primeiros que são chamados são pescadores: Simão e André “estavam
jogando as redes ao mar”; Tiago e João “estavam consertando as redes”. E nós, também estamos abertos para acolher e seguir o chamado de Jesus?
O que chama a atenção no Evangelho de hoje é o tipo de pessoas que Jesus
escolheu. Jesus não buscou os preparados, os influentes, os líderes, os que poderiam
abrir caminhos. Mas buscou gente simples, humildes.
Jesus formou uma comunidade de vida e missão, convocando pescadores, pessoas simples e pouco letradas do meio do povo. É impressionante ver como as pessoas, que se sentem chamadas por Jesus. Colocam-se a serviço do Evangelho e da
comunidade, sem mania de grandeza.
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O seguimento de Jesus não se fundamenta em aceitar intelectualmente doutrinas,
mas principalmente em viver conforme os seus ensinamentos. O despojamento de
tudo mostra que o seguimento de Jesus exige urgência e opção por uma nova forma de
agir e ver as coisas.
Que Deus vos abençoe!
Dom Girônimo Zanandréa
Bispo Diocesano
6. Profissão da fé
A. Creio em Deus Pai todo-poderoso...
7. Prece dos fiéis
D. Para vivermos a conversão exigida por Deus, precisamos de sua graça. Vamos pedi-la, fazendo nossas preces comunitárias.
L. 1. Senhor, fazei que a Igreja, orientada por vossa Palavra e alimentada pela Eucaristia, seja no mundo anunciadora do vosso Reino.
A. Venha o vosso reino, Senhor!
Ou: (Sol) Venha o vosso reino, o vosso reino, Senhor!
2. Senhor, pedimos que nosso coração não se prenda aos bens passageiros deste
mundo e nosso olhar se volte sempre aos valores perenes do vosso Reino.
3. Senhor, suplicamos por todos os que animam a vida de nossa comunidade; sejam
sempre apoiados por vossa graça e tenham nossa colaboração nos diversos serviços.
4. Senhor, fazei perseverar na vocação todos os seminaristas e jovens que chamais à
vida religiosa.
5. Senhor, não nos deixeis desanimar diante das dificuldades da vida, socorrendo-nos
com o auxílio de vossa graça.
6. Senhor, que os doentes coloquem sua confiança em Vós e tenham nossa solidariedade.
7. (Outras, lembrando pessoas visitantes, em férias)
D. Sede propício, ó Deus, às súplicas de vosso povo, para que sem demora alcancemos de vossa bondade o que, por vossa inspiração, pedimos cheios de fé.
Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
8. Rito de oferta
Anim.: Oferecemos hoje a dedicação de todos aqueles e aquelas que são capazes de

deixar interesses pessoais ou familiares em favor do bem da comunidade.
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A. Canto: “Um coração para amar...”, nº 224
D. OREMOS.

Ó Deus, acolhei nossa disposição em vos seguir pelo caminho da
vida e aceitai a dedicação de todas as pessoas no serviço aos
irmãos e irmãs. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
9. Louvação
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós!
D. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
A. É nosso dever e nossa salvação!
D. É um prazer para nós te louvar, Deus do universo. Tu és bendito, fonte inesgotável de vida. Ofereces aos humanos a tua bênção e nos introduzes no mistério
amoroso da tua comunhão.
A. Glória a ti, Senhor!
D. Tu és bendito por Jesus, teu filho, 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.
A. Glória a ti, Senhor.
D. Tu és bendito pelo teu Espírito, mãe de ternura, que suscita vida e esperança
no coração da humanidade. Na alegria deste mesmo Espírito, nós te cantamos
nossa ação de graças.
A. Glória a ti, Senhor!
D. Derrama sobre nós o teu Espírito. Faze de nós criaturas novas e recebe o
louvor de toda a criação e a prece que elevamos a ti com as palavras que Jesus
nos ensinou:
A. Pai nosso que estais no céu, santificado...
10. Rito da comunhão eucarística
(O Ministro(a) vai ao sacrário, toma o pão consagrado e o leva para o altar, enquanto todos
cantam:)

A. /:Comunhão de amor, festa de irmãos, partilhando o pão, encontramos o
próprio Deus.:/
D. Irmãos e irmãs, Cristo, que nos ensina por sua palavra, nos convida agora à
mesa do pão. Aceitemos este convite, pois, felizes os convidados para a ceia
do Senhor. (Mostrando a hóstia): Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do
mundo.
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A. Senhor, eu não sou digno....
Anim.: Somos chamados a sermos hoje os colaboradores de Jesus Cristo. Para nos
sustentar na sua missão, busquemos o alimento da mesa eucarística.
A. Canto: “Tu vieste à margem do lago...”, nº 475
D. OREMOS

Tendo participado de vossa mesa, Senhor, nós vos bendizemos
pelos dons que nos destes; concedei que, vivendo a conversão
permanente e exercendo os diversos serviços na comunidade, façamos crescer no mundo a justiça, a solidariedade e a paz, sinais
de vosso Reino Definitivo. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
11. Ritos finais

Avisos
Compromisso
A. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim.
No grito que vem do teu povo te escuto de novo chamando por mim!:/

Bênção
D. Deus volte para nós o seu olhar e nos dê novo ardor na evangelização. Que Ele
dirija nossos passos, ilumine nossa mente e renove nosso coração. E que nos
abençoe o Deus todo-poderoso: Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
D. O tempo já se completou. O Reino de Deus está próximo. Vamos em paz e
propaguemos a todos esta Boa Notícia e o Senhor nos acompanhe.
A. Graças a Deus.

Oração
Senhor Jesus,/ tu chamaste pessoas/ para que fossem continuadoras da tua
missão./ Nós também queremos ser teus seguidores./ Queremos aprender de
ti/ o jeito de ser e de agir./ Que o nosso coração seja igual ao teu:/ cheio de
compaixão pelas pessoas cansadas,/ tristes e abatidas./ Que nossos pés/ saibam percorrer cidades e campos/ a levar uma palavra de esperança/ aos
irmãos que sofrem./ Que saibamos trabalhar em equipe,/ junto com outras
pessoas./ Para isso e antes de tudo,/ precisamos nos converter/ e aderir ao
teu evangelho./ Assim seja, Senhor,/ hoje e sempre!
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Objetivo do 12º Plano Diocesano da Ação Evangelizadora: “Evangelizar, a
partir do encontro com Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, como Igreja discípula, missionária e profética, à luz da evangélica opção pelos pobres, para que
todos tenham vida”.

Lembretes:
– dia 25, 4ªf, às 13h30, encontro paroquial de ensaio de cantos no salão paroquial de Campinas
do Sul;
– dia 27, 6ªf, às 19h30, posse do Pároco de Barão de Cotegipe, Pe. Antonio Valentini Neto;
– dia 29, domingo, às 19h, posse do pároco da Catedral São José, Pe. Alvise Follador.
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Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim

– Ensinamento novo, dado com autoridade: gera vida e liberdade.
– Profetas para falar e fazer o que Deus quer e não o que nós queremos.

Cor: Verde

1. Ritos iniciais
A. (Dó) E seu nome era Jesus de Nazaré./ Sua
fama se espalhou e todos vinham ver/ o fenômeno do jovem pregador/ que tinha tanto amor.
Anim.: Reunidos em comunidade, celebremos a ação
profética de Cristo, que ensina com autoridade.
Seu ensinamento gera vida e liberdade.
A. Canto: “Os que ensinam os outros, um dia...”, nº 47, ou:
“Nossa alegria é saber que um dia...”, nº 354
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
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D. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos transmite um
ensinamento novo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam
convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
2. A vida na liturgia
D. Reunidos no amor de Cristo, estamos celebrando seu mistério pascal que se
manifesta pelo ensinamento que liberta as pessoas de tudo o que as escraviza.
(Lembra pessoas em visita à comunidade, pessoas em férias, acontecimentos da semana,
pessoas que sofrem, pessoas doentes...; dia 27, às 19h30, posse do Pároco de Barão de
Cotegipe, Pe. Antonio Valentini Neto; dia 29, às 19h, posse do pároco da Catedral São José,
Pe. Alvise Follador...).

3. Ato Penitencial
D. Abrindo nosso coração para a misericórdia do Senhor, reconheçamos nossos
pecados, especialmente aquelas vezes que nos deixamos possuir e dominar por
“maus espíritos” e, sem confiar em Deus, acabamos desanimando. (pausa)
L. Senhor, vós tendes o poder de vencer o mal e a morte, destruí nosso pecado, e
tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós!
L. Cristo, que viestes implantar na terra o reino da justiça e da paz, ajudai-nos a
derrotar as forças que escravizam a vida das pessoas, especialmente dos mais pobres, e tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós!
L. Senhor, que viestes trazer ao mundo a fraternidade e o amor, ajudai-nos a vencer o
egoísmo e a desunião, e tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós!
D. OREMOS.

Ó Deus de ternura e misericórdia, tende compaixão de nós, por
Jesus vosso Filho vencedor do mal e da morte. Dai-nos atenção
para escutar e acolher vossa Palavra em nossa vida e adorar-vos
de todo coração. PNSrJC.
A. Amém.
4. Liturgia da Palavra
A. Abre nossos ouvidos, queremos te escutar! Abre nosso coração, queremos
te acolher!
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Leitura: Dt 18,15-20 (Lecionário: p. 574
Salmo: Sl 94(95)
S. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus!
A. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus!
S. 1. - Vinde, exultemos de alegria no Senhor,*
aclamemos o Rochedo que nos salva!
- Ao seu encontro caminhemos com louvores,*
e com cantos de alegria o celebremos!
2. - Vinde adoremos e prostremo-nos por terra,*
e ajoelhemos ante o Deus que nos criou!
= Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor,+
e nós somos o seu povo e seu rebanho,*
as ovelhas que conduz com sua mão.
3. = Oxalá ouvísseis hoje a sua voz:+
“Não fecheis os corações como em Meriba,*
como em Massa, no deserto, aquele dia,
- em que outrora vossos pais me provocaram,*
apesar de terem visto as minhas obras”.
Aclamação: “Teu povo aqui reunido...”, nº 179

Evangelho: Mc 1,21-28 (Lecionário: p. 576)
A. (No final do evangelho:) E seu nome era Jesus de Nazaré./ Sua fama se espalhou e todos vinham ver/ o fenômeno do jovem pregador / que tinha tanto
amor.
5. Mensagem de nosso bispo
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _________________________
No texto do evangelho de hoje, Marcos fala do ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Ali ele participa do culto do sábado e expulsa um demônio. Jesus
começa sua missão ensinando com autoridade. O evangelista não revela o conteúdo
da pregação, mas faz questão de dizer que é um ensinamento com autoridade.
Expulsar demônios é revelar a força do Reino. Através da cura é manifestada a
autoridade e o poder de Jesus. A revelação da autoridade divina é o centro da liturgia
de hoje. Jesus confronta e vence os poderes do mal. O povo que ouviu e viu o que
Jesus fez constata que ele ensina com autoridade.
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Jesus tem clareza da sua missão. É muito preciso quando se trata de fazer o
povo entender sua divindade e missão. Não permanece indiferente diante do sofrimento humano. Sua mão se estende para abençoar, erguer e reanimar na fé.
Dois fatos grandes e inseparáveis acontecem no evangelho de hoje: Jesus mostra seu poder de palavra e seu poder sobre a maldade. Sua palavra vivifica; seu poder
santifica. Todos temos experiência da maldade. Todos gostaríamos que ela não existisse. Combate o mal quem sabe fazer verdadeiras escolhas de vida e de esperança.
Jesus se fez opção de vida para todos aqueles que acreditam na força do bem.
A palavra de Jesus é um ensinamento novo. Não desdiz os profetas. Não pretende abolir as leis. Mas nele tudo é novo. O Reino que prega é uma nova maneira de
ver o mundo e de viver. É nova a imagem que nos dá do Pai. É novo o mandamento do
amor gratuito e do perdão fraterno. Todo o conjunto de sua pessoa e de sua pregação
foi chamado de Evangelho, que significa boa-nova.
A mensagem da Conferência de Aparecida nos convoca: “Que ninguém fique
de braços cruzados. Ser missionário é ser anunciador de Jesus Cristo com criatividade
e audácia em todos os lugares onde o Evangelho não foi suficientemente anunciado
ou acolhido, especialmente nos ambientes difíceis e esquecidos e além de nossas
fronteiras”.
Vamos confirmar o nosso desejo de tornar este ano de 2012 um ano repleto de
paz. A cada dia, possamos escrever páginas de esperança, de justiça e de muita paz.
Dom Girônimo Zanandréa
Bispo Diocesano
6. Profissão da fé
A. Creio em Deus Pai todo-poderoso...
Ou: “Creio, Senhor!...”, nº 187.
7. Preces dos fiéis
D. Irmãos e irmãs, elevemos a nossa súplica a Deus, pedindo-lhe que nos guarde
no seu amor e que nos liberte de todo mal. Digamos: “Livrai-nos, Senhor!”
A. Livrai-nos, Senhor.
L.- Do espírito do egoísmo,
- Do ódio e da vingança,
- Da miséria e da fome,
- Da violência e das drogas,
- Da doença e da solidão,
- Dos incêndios e acidentes,
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- Da exploração e da injustiça,
- Da mentira e da corrupção,
- Da hipocrisia e da falsidade,
- Do desânimo e da acomodação,
- Da dureza de coração,
- Das calúnias e perseguições,
- De todo o mal,
- (...)
D. Senhor, livrai-nos de todos os males, concedei-nos a paz em nossos dias e, com
a ajuda da vossa graça, despertai em nós a força da solidariedade para nos
socorrermos mutuamente nos momentos difíceis. Por Cristo, nosso Senhor.
8. Rito de oferta.
Anim.: Em nosso rito de oferta, lembremos as iniciativas de conscientização e organi-

zação dos pequenos para se libertarem das forças que os oprimem e escravizam.
A. Canto: “Eu venho trazer...”, nº 212
D. OREMOS.

Acolhei, Senhor, nossa vida, nosso trabalho e toda iniciativa feita para expulsar o espírito do mal de nossas famílias e de nossa
comunidade. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
9. Louvação
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós!
D. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
A. É nosso dever e nossa salvação!
D. É um prazer para nós te louvar, Deus do universo. Tu és bendito, fonte inesgotável de vida. Ofereces aos humanos a tua bênção e nos introduzes no mistério
amoroso da tua comunhão.
A. Glória a ti, Senhor!
D. Tu és bendito por Jesus, teu filho, 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.
A. Glória a ti, Senhor.
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D. Tu és bendito pelo teu Espírito, mãe de ternura, que suscita vida e esperança
no coração da humanidade. Na alegria deste mesmo Espírito, nós te cantamos
nossa ação de graças.
A. Glória a ti, Senhor!
D. Derrama sobre nós o teu Espírito. Faze de nós criaturas novas e recebe o
louvor de toda a criação e a prece que elevamos a ti com as palavras que Jesus
nos ensinou:
A. Pai nosso que estais no céu, santificado...
10. Rito da comunhão eucarística
(O Ministro(a) vai ao sacrário, toma o pão consagrado e o leva para o altar, enquanto todos
cantam:)

A. /:Comunhão de amor, festa de irmãos, partilhando o pão, encontramos o
próprio Deus.:/
D. Irmãos e irmãs, Cristo, que nos ensina por sua palavra, nos convida agora à
mesa do pão. Aceitemos este convite, pois, felizes os convidados para a ceia
do Senhor. (Mostrando a hóstia): Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do
mundo.
A. Senhor, eu não sou digno....
Anim.: Para sermos fortes diante dos demônios do ódio, da dominação, dos interesses
egoístas, precisamos da força e do poder de Cristo. Vamos fortalecer-nos na comunhão eucarística, da qual podemos participar agora.
A. Canto de comunhão: “Senhor, quanto mais caminho...”, nº 280, ou: “Vejam,
eu andei pelas vilas...”, nº 292
D. OREMOS

Ó Deus, nosso Pai, fortalecidos pelo encontro convosco nesta
celebração, voltamos reanimados para a luta que recomeça. Que
vossa Palavra nos acompanhe e inspire nosso trabalho de cada
dia. Isto vos pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor.
A. Amém.
11. Ritos finais

Avisos
Compromisso
A. /:De mãos dadas a caminho/ porque juntos somos mais,
pra cantar o novo hino/ de unidade, amor e paz.:/
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Ou:
A. (nº 495) /:Eis que eu vou proclamar tua vida. Sim, eu vou anunciar teu amor.
Livre pra poder amar. Feliz por querer te anunciar. Pronto para escutar
quando tua voz me falar.:/
D. Deus nos liberte de todos os perigos e confirme nossos corações no seu amor.
E nos abençoe o Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
D. Vamos em paz e Ele sempre nos acompanhe.
A. Graças a Deus.
_____________________________________________________________________________
Lembretes:
31 – às 8h30, reunião da Pastoral da Educação, no CDP.
01 – às 20h, posse do Pe. Rudinei Lolatto, pároco da Paróquia São Tiago de Aratiba e Diretor da
Rádio Aratiba, Emissora da Fundação Cultural de Aratiba.
02 – festa da apresentação do Senhor, com bênção das velas (Veja Missal Romano, p. 547-551.
03 – Memória de São Brás, com bênção da garganta (Veja oração de bênção das velas no folheto
de Missa do próximo domingo, dia 05/02)
04 – às 9h30, ordenação presbiteral de Michel Diego Peccini, na igreja matriz São Luiz Gonzaga de
Gaurama; às 18h, posse do pároco de São Cristóvão, Erechim, Pe. Valtuir Bolzan.
05 – às 9h30, crismas e festa da padroeira na matriz Nossa Senhora dos Navegantes, Campinas
do Sul.
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Jesus ensina com autoridade.
Seu ensino gera vida e liberdade.
Oração
Senhor Jesus,
tu chamaste pessoas para que fossem continuadoras da tua missão.
Nós também queremos ser teus seguidores.
Queremos aprender de ti o jeito de ser e de agir.
Que o nosso coração seja igual ao teu:
cheio de compaixão pelas pessoas cansadas, tristes e abatidas.
Que nossos pés saibam percorrer cidades e campos
a levar uma palavra de esperança aos irmãos que sofrem.
Que saibamos trabalhar em equipe, junto com outras pessoas.
Para isso e antes de tudo, precisamos nos converter
e aderir ao teu evangelho.
Assim seja, Senhor, hoje e sempre!

12º Plano Diocesano da Ação Evangelizadora
Objetivo
“Evangelizar, a partir do encontro com Jesus Cristo,
na força do Espírito Santo,
como Igreja discípula, missionária e profética,
à luz da evangélica opção pelos pobres,
para que todos tenham vida”.
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