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Nº 2779 – ANO C – VERDE
3.º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 23/1/2022

DEUS NOS REÚNE

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
5. ATO PENITENCIAL: 168(CD12) / 195

1. ACOLHIDA
Anim.: É uma alegria nos reunirmos em
comunidade para ouvir a Palavra que atualiza
a salvação e cantar as maravilhas que o
Senhor realiza hoje em nossas vidas. Sejam
bem-vindos!
2. INTRODUÇÃO
Anim.: No início de sua missão, Jesus, ungido
pelo Espírito Santo, anuncia a Boa Nova do
Reino para seu povo. Ele veio para proclamar
um tempo novo, marcado pela libertação
e pela unidade. Também nós recebemos
dons do Espírito para realizarmos nosso
compromisso batismal a serviço do Reino.
Como membros do Corpo de Cristo, somos
impelidos a colaborar para a realização do
amor e da justiça. Formamos uma comunidade fraterna chamada a continuar a missão
de Jesus. Que possamos ser instrumentos
de libertação, participando das alegrias e
dos sofrimentos uns dos outros, tendo um
cuidado especial com os mais necessitados.
Neste espírito de unidade entoemos o canto
de abertura.
3. CANTO DE ABERTURA: 01(CD11) /
05(CD11)

Dir.: O perdão é um dom da graça de Deus
para cada um de nós. Somos perdoados
por Deus para também perdoarmos nossos
irmãos de caminhada que falham conosco.
Reconheçamo-nos pecadores e necessitados
da misericórdia de Deus. (Silêncio). Cantemos
suplicando o perdão de Deus.
Dir.: Senhor Deus, concedei-nos vosso
perdão, ensinai-nos por meio de vossa misericórdia, a andar em vossos caminhos, e
dai-nos a graça de viver uma vida de união
com nossos irmãos e irmãs. Amém.
6. GLÓRIA: 205(CD3) /209(CD23)
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Deus dos pobres, vós vos
preocupais com a sorte de vossos filhos
e filhas e nos dais Jesus como caminho
e vida. Atendei aos pedidos desta comunidade e dai-nos a graça de sempre ter
os olhos fixos n’Ele e os ouvidos atentos
à sua Palavra, para que o Espírito que O
animava também nos anime e nos faça
continuadores de sua missão. Por nosso
Senhor Jesus Cristo na unidade do Espírito
Santo. Amém.

4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: O Deus da esperança que nos cumula
de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação
do Espírito Santo, esteja com todos vocês.
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DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: Ne 8,2-4a.5-6.8-10
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9. SALMO RESPONSORIAL: Sl 18(19),8. 9.
10.15 (R/. Jo 6, 63c)

2 - Senhor, fazei, por vossa graça, que a
força de vossa Palavra nos faça solidários
e fraternos, e de coração e mente abertos
aos mais sofredores, nós vos clamamos.

Vossas palavras, Senhor, são espírito e
vida!

3 - Senhor, firmai nossas comunidades na
vivência do Evangelho e na prática da caridade, da justiça e da comunhão fraterna,
nós vos clamamos.

A lei do Senhor Deus é perfeita,
conforto para a alma!
O testemunho do Senhor é fiel,
sabedoria dos humildes.

4 - Senhor, acolhei em vossa bondade, as
crianças sem lar, os refugiados, os doentes
para que encontrem em vossa misericórdia, o
amparo que necessitam, nós vos clamamos.

Os preceitos do Senhor são precisos,
alegria ao coração.
O mandamento do Senhor é brilhante,
para os olhos é uma luz.

5 - Senhor, inspirai a todos que anunciam o
vosso Reino para sejam sempre orientados
por vossa Palavra e iluminados pelo Espírito
Santo de Deus, nós vos clamamos.

É puro o temor do Senhor,
imutável para sempre.
Os julgamentos do Senhor são corretos
e justos igualmente.

Dir.: Senhor, quereis a justiça entre os povos e
nos escolhestes para colaborar nessa missão.
Atendei nossos pedidos. Por Jesus, vosso
Filho e Senhor nosso. Amém.

Que vos agrade o cantar dos meus lábios
e a voz da minha alma;
que ela chegue até vós, ó Senhor,
meu Rochedo e Redentor!
10. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 12,12-30

DEUS FAZ COMUNHÃO

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia, aleluia!
Foi o Senhor quem me mandou
boas notícias anunciar;
ao pobre, a quem está no cativeiro,
libertação eu vou proclamar!

16. PARTILHA DOS DONS: 402(CD24) /
392(CD4)

14. PROFISSÃO DE FÉ

Dir.: Coloquemos no Altar do Senhor nossos
dons, nossa vida, trabalhos e ações e favor
de vosso Reino. Ergamos nossas mãos para
ofertar ao Senhor o que Ele mesmo nos deu
em seu amor. Aceitai, Senhor, nosso gesto
de gratidão.

15. PRECES DA COMUNIDADE

RITO DA COMUNHÃO

12. EVANGELHO: Lc 1,1-4; 4,14-21
13. PARTILHA DA PALAVRA

Dir.: Iluminados pela Palavra que acabamos
de ouvir, apresentemos ao Senhor nossas
preces, confiantes que Ele em sua infinita
bondade, as acolherá. Nós clamamos:

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

Senhor, atendei-nos.

18. SAUDAÇÃO DA PAZ

1 - Senhor, iluminai vossa igreja para que
seja portadora e anunciadora de vossa Palavra libertadora a todos os povos, nós vos
clamamos.

(Omite-se o abraço da paz, conforme orientações dadas pelo Arcebispo Dom Dario
Campos para a prevenção da covid-19).
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(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da
Sagrada Comunhão dirige-se à capela onde
a Reserva Eucarística está cuidadosamente
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.)

DEUS NOS ENVIA
22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: Senhor vossa palavra oriente e alimente
nossa vida na paz e na esperança. Amém.

19. COMUNHÃO: 498 / 526(CD2)
20. RITO DE LOUVOR: 816(CD18) / 843(CD8)

– Seja nossa comunidade cada vez mais
unida como Corpo de Cristo. Amém.

Dir.: Só podemos agradecer por termos a
Deus que nos acolhe sempre, que vem nos
livrar dos males e nos fala nas Escrituras.

– Sejamos mais solidários com os projetos
sociais que ajudam as pessoas. Amém.

Senhor, nós vos louvamos e agradecemos.

– Derramai, Senhor, sobre nós e nossa comunidade vossa bênção. Em nome do Pai e
do Filho e do Espírito Santo. Amém.

– Pela Eucaristia, seu Corpo e Sangue, fonte
de amor e vida, nossa caminhada de cristãos.

– Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.

– Porque nos destes fé e nos dais amor.

TODOS: Graças a Deus!

– Por sua doação na cruz pelos nossos
pecados.

24. CANTO DE ENVIO: 640(CD20) / 660(CD4)
/ 650(CD26)

– Pelo vosso Espírito Santo, por nossa unidade e pela força da solidariedade.
ORIENTAÇÕES

(Outros louvores espontâneos)

w Como sempre, o ambiente celebrativo deve ser bem preparado.
w Destacar bem o ambão. Colocar
em frente um arranjo de flores e
junto uma vela grande acesa com
uma chama bem expressiva.
w Antes da celebração, a comunidade
pode cantar um refrão meditativo.
Fazer com grande esmero, os ritos
iniciais, vivenciando o seu sentido
de reunir a comunidade de irmãos,
formando o Corpo vivo do Senhor.

21. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus de ternura, nesta
celebração, vós nos alegrastes com o anúncio do Evangelho e nos renovastes com a
vossa energia de vida. Assim, sustentados,
possamos viver esta nova semana movidos
por vosso Espírito e consagrados ao serviço
dos pobres, para continuar a missão de
Jesus, vosso filho e nosso Senhor, bendito
para sempre. Amém.
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Campanha da Fraternidade
A Campanha da Fraternidade nasceu por iniciativa de Dom Eugênio de
Araújo Sales, em Nísia Floresta, Arquidiocese de Natal, RN, como expressão
da caridade e da solidariedade em favor
da dignidade da pessoa humana, dos
filhos e filhas de Deus.
Assumida pelas Igrejas Particulares da Igreja no Brasil, a Campanha
da Fraternidade tornou-se expressão
de comunhão, conversão e partilha.
Comunhão na busca de construir uma
verdadeira fraternidade; conversão na
tentativa de deixar-se transformar pela
vida fecundada pelo Evangelho; partilha
como visibilização do Reino de Deus
que recorda a ação da fé, o esforço
do amor, a constância na esperança
em Cristo Jesus (Cf. 1Ts 1,3).
A Campanha da Fraternidade tem
hoje os seguintes objetivos permanentes:
1 – Despertar o espírito comunitário
e cristão no povo de Deus, comprometendo, em particular, os cristãos
na busca do bem comum;

2 – Educar para a vida em fraternidade,
a partir da justiça e do amor, exigência
central do Evangelho;
3 – Renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da Igreja
na evangelização, na promoção humana, em vista de uma sociedade justa e
solidária (todos devem evangelizar e
todos devem sustentar a ação evangelizadora e libertadora da Igreja)”.
A coleta da Campanha realizada
como um dos gestos concretos de
conversão quaresmal tem realizado
um bem imenso no cuidado para com
os pobres.
Ao percorrermos o itinerário da
Campanha que nossos irmãos nos
prepararam, possamos continuar seguindo Cristo, caminho, verdade e vida
(Cf. Jo 14,6).

https://campanhas.cnbb.org.br/
campanha-da-fraternidade
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