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Nº 2780 – ANO C – VERDE
4.º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 30/1/2022

DEUS NOS REÚNE
Canto de Contemplação:
“Ó luz do Senhor, que vem sobre a Terra,
inunda meu ser, permanece em nós. (2x)
1. ACOLHIDA
Anim.: Sejam todos bem-vindos à nossa
Comunidade para celebrar o 4º Domingo do
Tempo Comum.
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Jesus, em seu programa de vida, em
mensagem de libertação, trazida para os
empobrecidos, oprimidos e marginalizados
encontrou forte rejeição, começando em sua
própria terra, o que acabou por levar-lhe à
morte de cruz. Reflitamos neste dia, sobre
como está nossa prática de caridade, que
Ele nos deixou. Iniciemos nossa celebração,
cantando.
3. CANTO DE ABERTURA: 80 (CD 8) / 05
(CD 11)
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.
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
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5. ATO PENITENCIAL: 169 (CD 3) / 171
(CD 3)
Dir.: Contritos, reflitamos sobre nossas faltas,
e as entreguemos ao Senhor, pedindo perdão.
Cantemos.
Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.
6. GLÓRIA: 214 /220
Dir.: Glorifiquemos a Deus, cantando.
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, na pessoa do
profeta rejeitado pelos seus, Vós manifestais o drama da humanidade que recusa
a salvação. Dai-nos um coração aberto à
vossa verdade e fazei que a vossa Igreja
nunca desanime no anúncio do Evangelho.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém.

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: Jr 1,4-5.17-19
9. SALMO RESPONSORIAL: Sl 70(71),
1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17 (R/. cf. 15ab)
Minha boca anunciará, todos os dias,
vossas graças incontáveis, ó Senhor!
Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor:
que eu não seja envergonhado para sempre!
Porque sois justo, defendei-me e libertai-me!
Escutai a minha voz, vinde salvar-me!
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Minha boca anunciará, todos os dias,
vossas graças incontáveis, ó Senhor!

2 - Senhor, iluminai as famílias a orientarem
seus integrantes à prática da caridade social,
humana, espiritual, de que tantos necessitam,
nós vos pedimos;

Sede uma rocha protetora para mim,
um abrigo bem seguro que me salve!
Porque sois a minha força e meu amparo,
o meu refúgio, proteção e segurança!
Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio.

3 - Senhor, impedi o abandono aos idosos
e crianças pelos que delas deveriam cuidar
em seus momentos de maior necessidade
de atitude cristã, nós vos pedimos;

Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança,
em vós confio desde a minha juventude!
Sois meu apoio desde antes que eu nascesse,
desde o seio maternal, o meu amparo.

4 - Senhor, aumentai a vocação cristã para
o serviço à Igreja e às comunidades necessitadas, nos vos pedimos.
Dir.: Deus e Pai, não olheis nossas fraquezas,
mas, com vossa misericórdia, fazei-nos
crescer em vosso amor, para sermos sempre
anunciadores do vosso Reino. Por Cristo,
Senhor nosso. Amém.

Minha boca anunciará todos os dias
vossa justiça e vossas graças incontáveis.
Vós me ensinastes desde a minha juventude,
e até hoje canto as vossas maravilhas.
10. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 12,31-13,13

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 (CD 24) /
388 (CD 11)

12. EVANGELHO: Lc 4,21-30

Dir.: Tudo o que temos e somos vem de Deus.
Nesta oferta apresentamos agradecidos o que
realizamos em sua graça, enquanto cantamos. (Ou outra forma espontânea).

13. PARTILHA DA PALAVRA

RITO DA COMUNHÃO

14. PROFISSÃO DE FÉ

17. PAI-NOSSO

Dir.: Professemos a nossa fé.

Dir.: Confiantes, elevemos ao Pai, a oração
que Seu Filho nos ensinou.

15. PRECES DA COMUNIDADE

18. SAUDAÇÃO DA PAZ

Dir.: Após nos alimentarmos da Palavra de
Deus, elevemos a Ele os nossos pedidos:
Senhor, atendei o nosso pedido.

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

1 - Senhor, suscitai na Vossa Igreja, cada vez
mais, um espírito de acolhida aos marginalizados, empobrecidos e oprimidos, para que
haja efetiva inclusão, como filhos do Pai, que
são, nós vos pedimos;

(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
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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.)

24. CANTO DE ENVIO: 639 (CD 24) / 642
(CD 5)

19. COMUNHÃO: 510 (CD 11) / 498
20. RITO DE LOUVOR: 820 (CD 18) / 826
(CD 18)

25. LEITURAS DA SEMANA
2.ª-feira: 2 Sm 15,13-14.30;16,513a Sl 3,2-3.4-5.6-7
(R.7b) Mc 5, 1-20

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

3.ª-feira: 2 Sm 18,9-10,14b.2425.30-19,3, Sl 85(86),
1-2.3-4.5-6 (R/. 1a),
Mc 5,21-43

21. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus de bondade, que
nos fortalecestes com este encontro e com
a certeza da vitória do Cristo sobre o mal,
fazei que nunca nos separemos de vós, pois
nos concedeis a alegria de participar da
vossa vida. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

4.ª-feira: Ml 3,1-4 Sl 23 (24),
7.8.9.10 (R.10b),
Hb 2,14-18 , Lc 2,22-40
ou 2,22-32
5.ª-feira: 1Rs 2,1-1.10-12, 1Cr
29,10.11ab.11d-12a.
12bcd (R.12b)Mc 6,7-13
6.ª-feira: Eclo 47,2-13 Sl 17(18),
31.47 e 50.51(R/ cf.47b),
Mc 6,14-29

DEUS NOS ENVIA

Sábado: 1Rs 3,4-13, Sl 118
(119),9.10.11.12.13.14
(R/ 12b), Mc 6, 30-34

22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Senhor vos abençoe e vos guarde!
Amém.

ORIENTAÇÕES

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

w Fazer uma acolhida bem fraterna e
amorosa a cada pessoa que chega
para a celebração.
w No início da celebração, lembrar
pessoas, profetas de hoje que,
como Jesus, são rejeitadas e perseguidas por assumirem sua missão
profética na Igreja e na sociedade.

O Senhor volte para vós o seu rosto e vos
dê a paz! Amém. Abençoe-vos Deus todo
poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Amém.
Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe!
Graças a Deus!
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Fundo Nacional de
Solidariedade
A Campanha da Fraternidade é uma
proposta evangelizadora da Igreja Católica no
Brasil, em preparação para a páscoa, voltada
à conversão pessoal e comunitária. Desde o
ano de 1964, contribui para a renovação da
vida da Igreja e a transformação da sociedade,
a partir de problemas específicos, tratados à
luz do projeto de Deus. Além de um chamado
à conversão, incentiva a prática de gestos
concretos de fraternidade em prol da transformação de situações injustas e não cristãs.
FUNDO NACIONAL DE SOLIDARIEDADE
(FNS)
Visando tornar a coleta do Domingo
de Ramos ou Coleta da Solidariedade, eficaz
instrumento de solidariedade, em 1998, na
36° Assembleia Geral, a CNBB criou o Fundo Nacional de Solidariedade (FNS) (40% da
coleta), o FNS, fruto do gesto concreto dos
cristãos, assume o compromisso social, como
importante instrumento para apoio a iniciativas
de enfrentamento das condições de pobreza e
miséria. O Fundo Diocesano de Solidariedade
(FDS) (60% da coleta) permanecem na diocese
de origem, os recursos são destinados ao apoio
a projetos locais de enfrentamento da miséria
e da exclusão social.
OBJETIVO
Os Fundos de Solidariedade promovem a
fraternidade entre as diversas regiões do Brasil,
tem por objetivo promover a erradicação de
vulnerabilidade e risco social, ao atenderem
projetos com dificuldade de obterem financiamento, não obstante os grandes benefícios que
propiciam às populações carentes.

A metodologia adotada na concessão
de recursos dos Fundos intenta o desenvolvimento local/comunitário, econômico e social,
sobretudo das regiões mais necessitadas,
mediante o fortalecimento das organizações
comunitárias, de processos de formação cidadã
e geradores de renda.
PROCESSO DE ENVIO
A animação e gestão dos recursos do
FNS que esteve a cargo da Caritas Nacional
entre 1999 e 2014, agora, assumida pela CNBB,
promotora da Campanha da Fraternidade e da
Coleta da Solidariedade.
Os processos de recebimento, análise,
deferimento e acompanhamento de todos os
projetos, são de responsabilidade do departamento Social da CNBB, conjuntamente com
o Conselho Gestor do FNS-CNBB.
Para envio de projetos a Instituição deve
estar em conformidade com o Edital do Fundo
Nacional de Solidariedade, publicado em fns.
cnbb.org.br.
O cadastro do projeto será realizado por
meio do sistema acessado em: fns.cnbb.org.br
preencher por meio eletrônico todos os dados
solicitados referentes ao projeto, e fazer o envio
físico do projeto para: FUNDO NACIONAL
DE SOLIDARIEDADE – SE/Sul Quadra 801
Conjunto “B” 70.200-014. BRASÍLIA – DF.
Após o envio, os projetos serão analisados pelo Conselho Gestor do FNS- CNBB. A
Instituição poderá acompanhar os status do
trâmite do projeto no sistema.
https://campanhas.cnbb.org.br/fns
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