
DEUS NOS REÚNE

Refrão contemplativo: Ó luz do Senhor, 
que vem sobre a terra, inunda meu ser, 
permanece em nós.

1. ACOLHIDA

Anim.: Aqui nos reunimos para celebrar 
o Dia do Senhor. Sintam-se acolhidos na 
comunidade... (Especial acolhimento aos 
que nos visitam.)

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Iniciando o Tempo Comum, somos 
convidados a seguir Jesus e deixar-nos 
seduzirmos por sua força e por seus ensi-
namentos. Vivamos este dia na certeza que 
Ele é a nossa melhor escolha. Cantemos.

3. CANTO DE ABERTURA: 7 (CD 5), 8 
(CD 13)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, 
o amor de Deus e a comunhão do Espírito 
Santo estejam com todos vocês.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL: 163 (CD 3), 171 (CD 3)

Dir.: Reconhecendo os nossos pecados por 
pensamentos, palavras, ações e omissões, 
peçamos perdão a Deus por nossas faltas.

(Silêncio). Cantemos.

Dir.: Deus todo-poderoso, rico em mise-
ricórdia, tenha compaixão de nós, perdoe 
os nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna. Amém.

6. GLÓRIA: 202 (CD 12), 204 (CD 3)

Dir.: Glorifiquemos a Trindade Santa Can-
tando.

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, que chamas-
tes profetas e apóstolos, fazei que não 
sejamos surdos ao vosso apelo e que 
encontremos em Cristo o Mestre de nossa 
vida. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

Refrão de acolhimento da Palavra: A 
Palavra de Deus é luz, que nos guia na 
escuridão. É semente de paz, de justiça 
e perdão (2x).
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DEUS FAZ COMUNHÃO

8. PRIMEIRA LEITURA: 1Sm 3,3b-10.19

9. SALMO RESPONSORIAL: Sl 39 (40)

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

Esperando, esperei no Senhor,
e inclinando-se, ouviu meu clamor.
Canto novo ele pôs em meus lábios,
um poema em louvor ao Senhor.

Sacrifício e oblação não quisestes,
mas abristes, Senhor, meus ouvidos;
não pedistes ofertas nem vítimas,
holocaustos por nossos pecados.

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!”

Boas-novas de vossa justiça
anunciei numa grande assembleia;
vós sabeis: não fechei os meus lábios!

10. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 6,13c- 
15a.17-20

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Encontramos o Messias, Jesus Cristo, de 
graça e verdade ele é pleno;
de sua imensa riqueza graças, sem fim, 
recebemos.

12. EVANGELHO: Jo 1,35-42 

O Senhor esteja convosco! 
Ele está no meio de nós!
Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor!

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Depois de termos sido alimentados 
da Palavra de Deus, elevemos a Ele os 
nossos pedidos.

Senhor, orientai-nos em nossa missão!

Senhor, fazei de vossa Igreja, verdadeira 
orientadora dos passos de vossos filhos 
na missão que vosso Filho nos deixou. 
Nós vos pedimos.

Senhor, tornai as famílias, especialmente 
as de nossas comunidades, verdadeiros 
celeiros de vosso ensinamento, para que 
haja um futuro melhor na humanidade. 
Nós vos pedimos.

Senhor, suscitai nos doentes e idosos de 
nossas comunidades, a esperança de dias 
melhores na superação de suas limitações. 
Nós vos pedimos.

Senhor, tornai todos os cristãos servos 
fiéis dos ensinamentos de vossa Palavra. 
Nós vos pedimos.

Dir.: Pai de bondade, atendei às preces 
da comunidade aqui reunida! Por Cristo, 
Nosso Senhor. Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 391 (CD 20), 
394 (CD 20)

Dir.: Tudo o que temos e somos vem de 
Deus. Nesta oferta apresentamos, agra-
decidos, o que realizamos em sua graça, 
enquanto cantamos.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO
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Dir.: Confiantes, elevemos ao Pai a oração 
que o seu Filho nos ensinou.

18. SAUDAÇÃO DA PAZ

(Omite-se o abraço da paz, conforme orien-
tações dadas pelo Arcebispo Dom Dario 
Campos para a prevenção da covid-19).

(Em silêncio o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela 
onde a Reserva Eucarística está cuidado-
samente depositada no sacrário. Abre a 
porta do sacrário, faz uma genuflexão como 
sinal de adoração. Com reverência pega 
a âmbula que contém a Sagrada Reserva 
Eucarística. Leva-a até o altar, de onde parte 
para a distribuição da Sagrada Comunhão 
aos fiéis. Terminada a distribuição, leva a 
Sagrada Reserva até o sacrário.)

19. COMUNHÃO: 504 (CD 14), 501 (CD 14)

20. RITO DE LOUVOR: 842, 844

(O dirigente motiva a comunidade a expres-
sar os seus louvores e, depois, canta-se 
um salmo ou canto bíblico.)

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, que o Espírito 
Santo, fonte de união e de amor para 
animar nossa vida, fique bem dentro de 
nós. Assim, viverão unidos, no mesmo 
amor que quereis, aqueles que sempre 
se alimentam do pão da vossa Palavra. 
Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Senhor nos abençoe e nos guarde! 
Amém.

O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face 
e se compadeça de nós! Amém.

O Senhor volte para nós o seu rosto e nos 
dê a paz! Amém.

Abençoe-nos Deus todo poderoso, o Pai, 
e o Filho e o Espírito Santo! Amém.

Dir.: Vamos em paz e o Senhor nos acom-
panhe!

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 653 (CD 4), 654 
(CD 4)

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Ambiente com flores leves, de 
preferência, à frente da mesa da 
Palavra.

w Na liturgia da Palavra, elevar as 
preces da mesa da Palavra.

w No início da celebração, pode-se 
colocar as intenções: falecimento 
(7.º dia, mês, ano), aniversário de 
nascimento, casamento, ação de 
graças, conforme o costume da 
comunidade.
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 Leigos e leigas passam a ocupar um 
papel protagonista no cenário de nossos dias. 
A título de exemplo, o menosprezo das elites 
políticas à capacidade dos cidadãos comuns 
de contribuírem com a gestão pública, já não 
se sustenta mais. Estes reivindicam, como 
nunca antes, o direito à participação direta 
e ativa na vida pública, desmistificando a 
ideia de que são leigos no assunto. O con-
ceito de que leigos e leigas são ignorantes 
é ideológico, ou seja, falso.
 O próprio Dicionário Aurélio atribui, ide-
ologicamente, o conceito de leigo a quem não 
tem conhecimentos em determinada área. 
Assim se assumem muitas pessoas ao se 
referirem a um assunto que não entendem. 
Por isso, o senso comum, atribuiu ao leigo o 
caráter de “não instruído”. Essa maneira de 
conceituar determinadas pessoas perpassou 
também o mundo cristão, atribuindo aos que 
não recebiam as ordens sacras, o caráter 
laical, com uma carga de negatividade.
 A Igreja Católica despertou-se para a 
superação dessa ideologia por um processo 
reivindicatório de seus organismos laicais, ao 
longo do século passado, o qual favoreceu 
o desenvolvimento de uma conceituação 
positiva do leigo e da leiga, a partir do Concílio 
Ecumênico Vaticano II (1962-1965) a ponto 
de atribuir-lhes o caráter de “sujeitos”, como 
preconiza a Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil, em seu documento “Cristãos Lei-
gos e Leigas na Igreja e na Sociedade - Sal 
da Terra e Luz do Mundo (Mt 5,13-14)”, de 
2016.
 É notório que o termo “cristão” aparece, 
agora, agregado ao termo “leigo”, sugerindo a 
prioridade ao “ser cristão”, enquanto o termo 
leigo adquiriu densidade de significado. Esse 

Protagonismo dos Cristãos Leigos e Leigas
termo deriva do grego “Laos”, que significa 
“povo”. Isso significa que leigo é membro de 
um povo, denotando no contexto da Igreja, 
entendida como Povo de Deus, sua condição 
de sujeito com dignidade igual à de todos os 
demais sujeitos eclesiais.
 Por séculos, a Igreja valorizou mais os 
clérigos, em detrimento dos cristãos leigos e 
leigas. Com o Concílio Vaticano II, estes re-
cuperaram sua identidade e sua importância 
como membros de um mesmo corpo, que 
é a Igreja, constituída por batizados, como 
uma única categoria de cristãos. Os cristãos 
leigos e leigas passaram a ser entendidos 
como partícipes do sacerdócio comum dos 
fiéis, fundado no único sacerdócio de Cristo, 
conferido pelo batismo.
 Essa ideia do Concílio Vaticano II foi 
recordada pelo Papa Francisco por ocasião 
da Assembleia da Pontifícia Comissão para 
a América Latina, em 2016, dizendo que “a 
Igreja não é uma elite de sacerdotes, consa-
grados, bispos, mas que todos formamos o 
povo santo fiel de Deus”. Por isso, os cristãos 
leigos e leigas devem participar plenamente 
da vida da Igreja, priorizando sua missão 
nas realidades em que se fazem, quotidia-
namente, presentes. Sua índole secular lhe 
é própria, pois estão no mundo. Desde e 
nessa realidade exercem a sua missão.
 A índole secular dos cristãos leigos 
e leigas além de ser importante, se mostra 
agora, urgente, devido, sobretudo ao déficit 
de sua presença e atuação na vida pública. 
Necessitamos suas vozes no âmbito político, 
interpela-nos o Papa Francisco.

Jales, 1.º de novembro de 2017.
Dom Reginaldo Andrietta, bispo diocesano de Jales


