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Nº 2784 – ANO C – VERDE
8.º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 27/02/2022

DEUS NOS REÚNE
Refrão contemplativo: 714 (CD05)
1. ACOLHIDA
Anim.: Jesus, manso e Humilde de coração...
2. INTRODUÇÃO

ria de Cristo sobre o pecado e a morte,
também nós somos convidados a morrer
para o pecado e ressurgir para uma vida
nova. Reconheçamo-nos necessitados da
misericórdia do Pai (silêncio).
Dir.: Confessemos os nossos pecados.
TODOS: Confesso a Deus...
Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.

Anim.: Na busca de uma vida correta aos
olhos de Deus, somos convidados pela
liturgia de hoje a refletir sobre nossas atitudes fazendo sempre nosso exame de
consciência e crescendo na fé e no amor.

TODOS: Amém.

3. CANTO DE ABERTURA: 20 (CD 4), 37
(CD 24)

Dir.: Cristo, tende piedade de nós.

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

Dir.: Senhor, tende piedade de nós.
TODOS: Senhor, tende piedade de nós.

TODOS: Cristo, tende piedade de nós.
Dir.: Senhor, tende piedade de nós.
TODOS: Senhor, tende piedade de nós.

Dir.: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito
Santo estejam convosco.

6. GLÓRIA: 213 (CD23), 214

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

Oremos (pausa): Ó Pai, a palavra de
Jesus é a fonte da sabedoria, que nos
ajuda a compreender e amar o nosso
próximo. Livrai-nos da hipocrisia e fazei
que não condenemos a ninguém. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém.

5. ATO PENITENCIAL: 171 (CD 03), 173
(CD 12)
Dir.: No dia em que celebramos a vitó-
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Iluminai, Senhor.

DEUS NOS FALA

Iluminai, Senhor, nossas lideranças religiosas na orientação espiritual de seu
rebanho, rezemos.

8. PRIMEIRA LEITURA: Eclo 27,5-8

Iluminai, Senhor, nossos governantes para
que conduzam nosso povo à vida, rezemos.

9. SALMO RESPONSORIAL: 91(92)

Iluminai, Senhor, nossos enfermos para
que tenham a força em vós para suportar
e vencer suas enfermidades, rezemos.

Como é bom agradecermos ao Senhor.
Como é bom agradecermos ao Senhor
e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo!
Anunciar pela manhã vossa bondade,
e o vosso amor fiel, a noite inteira.

Iluminai, Senhor e protegei todos os trabalhadores que saem em busca de seu
pão de cada dia, rezemos.
Dir.: Ouvi, Senhor, nossos pedidos. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

O justo crescerá como a palmeira,
florirá igual ao cedro que há no Líbano;
na casa do Senhor estão plantados,
nos átrios de meu Deus florescerão.

DEUS FAZ COMUNHÃO

Mesmo no tempo da velhice darão frutos,
cheios de seiva e de folhas verdejantes;
e dirão: “É justo mesmo o Senhor Deus:
meu Rochedo, não existe nele o mal!”

16. PARTILHA DOS DONS: 391 (CD20),
393 (CD20)

10. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 15,54-58

Dir.: Partilhemos tudo que somos e temos
nesta oferta a Deus. Com os bens materiais,
entreguemos o nosso coração.

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

RITO DA COMUNHÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Como astros no mundo vós resplandeceis,
mensagem de vida ao mundo anunciando;
da vida a Palavra, com fé, proclamais,
quais astros luzentes no mundo brilhais!

17. PAI-NOSSO
Dir.: Elevemos aos céus uma prece maior
com a oração da família. Rezemos: Pai
nosso...

12. EVANGELHO: Lc 6,39-45

18. SAUDAÇÃO DA PAZ:

13. PARTILHA DA PALAVRA

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

14. PROFISSÃO DE FÉ
15. PRECES DA COMUNIDADE

(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da
Sagrada Comunhão dirige-se à capela
onde a Reserva Eucarística está cuidadosamente depositada no sacrário. Abre a

Dir.: Com alegria no coração, depositemos
no Senhor nossas esperanças, rezando:
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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.)

Dir.: A alegria do Senhor seja a nossa força.
Vamos em paz, e o Senhor nos acompanhe.
TODOS: Graças a Deus!
24. CANTO DE ENVIO: 640 (CD20)

19. COMUNHÃO: 504 (CD14)

25. LEITURAS DA SEMANA

20. RITO DE LOUVOR: 831 (CD18)

2.ª-feira: 1Pd 1,3-9; Sl 110(111),
1-2.5-6.9 e 10c(R/. 5b)
Mc 10,17-27

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

3.ª-feira: 1Pd 1,10-16 Sl 97(98),
1.2-3ab.3cd-4(R/. 2a)
Mc 10,28-31

21. ORAÇÃO

4.ª-feira: Jl 2,12-18 Sl 50(51),3-4.56a.12-13.14.17 (R/. cf. 3a)
2Cor 5,20-6,2 Mt 6,1-6.16-18

Oremos (pausa): Ó Deus, já recebemos
o alimento de vossa Palavra que anima,
fortalece e nos convoca a vivê-la. Agora,
vos pedimos, alimentai-nos sempre e fazei-nos por ela viver sempre como irmãos
e irmãs. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

5.ª-feira: Dt 30,15-20 Sl 1,1-2.3.4 e
6 (R/. Sl 39,5a) Lc 9,22-25
6.ª-feira: Is 58,1-9a Sl 50(51),
3-4.5.6a.18-19 (R/. 19b)
Mt 9, 14-15
Sábado: Is 58,9b-14 Sal 85(86),
1-2.3-4.5-6 (R/. 11a)
Lc 5,27-32

DEUS NOS ENVIA
22. NOTÍCIAS E AVISOS

ORIENTAÇÕES

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

w Intenções: falecimentos, aniversários, ação de graças, anunciando
que as demais serão colocadas
sobre o altar.

Dir.: Senhor, nosso Deus, enriquecei-nos
com o tesouro da vossa misericórdia e
concedei-nos paz e segurança para que,
exultando em ação de graças, com alegria
vos louvemos. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo.

w Procissão da Palavra: O primeiro
leitor conduz o Lecionário, acompanhado do segundo leitor e leitor
das preces (se possível com vestes
litúrgicas), com velas ladeando a
Palavra (podem ser conduzidas à
Sacristia ou permanecer ladeando
a Palavra e alternando os leitores
até a Proclamação do Evangelho.

TODOS: Amém.
Dir.: Abençoe-vos o Deus todo-poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo.
TODOS: Amém.
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Sacramento da Conversão
A reconciliação é uma meta. As pessoas buscam incansavelmente a paz. Mas,
para alcançá-la, é necessário um penoso
caminho de conversão, de mudanças e de
transformações. A verdadeira reconciliação começa no coração de cada pessoa.
Isto é, o convite à conversão exige uma
mudança de rumo. Contudo, o processo
de mudança não afeta exclusivamente o
indivíduo, mas tende a expandir-se aos
demais – à comunidade e à sociedade.
No processo de conversão atuam
diversos fatores: a) a consciência que quer
dar um fim ao que está errado ou ao que
desvia do rumo certo; b) a necessidade
de se corrigir e reorganizar a vida em
vista de um novo sentido e de uma nova
prática; c) o pressuposto de que Deus
está na origem da vida do ser humano e
de que o amor misericordioso de Deus
é quem dá sentido à existência humana.
Converter-se é voltar o coração para Deus
(cf Lc 15). É deixar-se reconciliar por Ele
(2Cor 5,20) É inserir-se na dinâmica da
Aliança. É participar do amor de Deus e
ser testemunha da santidade de Deus na
comunidade eclesial e no meio em que
vive. Converter-se significa abandonar
a antiga situação e abrir-se para a nova
realidade de vida.
Já no Antigo Testamento Vemos o
próprio Deus – por intermédio de seus
profetas e mensageiros – convidando o
povo à conversão (Sl 4,3; Sl 94,8; Is 44,22;
Jr 18,11; Os 6,1). A conversão significa
retorno ao Senhor, e, consequentemente,
a renúncia ao mal, mudando o próprio
modo de viver. O Salmo 51/50 oferece uma
síntese da conversão e da misericórdia de
Deus. A conversão se traduz em inúmeras

práticas penitenciais.
A pregação de Jesus está centralizada
no anúncio da conversão (metanóia), da
penitência, como única via de ingresso
e participação no reino de Deus e como
única via de salvação. Não é por acaso que
Jesus inicia seu ministério público convidando ao arrependimento: “Convertei-vos porque o reino de Deus chegou” (Mt
4,17; Mc 1,15). É um apelo que reflete a
necessidade de colocar-se na dinâmica
de quem acolhe a boa nova de salvação.
A conversão é o movimento que, por um
lado, significa abandonar o “velho homem”
e, por outro, revestir-se do “novo” (Rm
6,6; Cl 3,9-10). Converter-se é tornar-se
novo na opção de vida pela verdade e
a autenticidade. Mais do que uma ação
isolada, a mudança sugere a imagem
“do caminho”. Isto é, algo dinâmico, que
precisa ser feito, construído segundo os
critérios apontados pela Palavra de Deus.
“O caminho se faz caminhando”.
Notemos que a conversão é dom
e graça de Deus. Mas também requer
exercício e empenho no sentido de responder fielmente às exigências do Espírito
e à identificação com Jesus Cristo, para
o louvor e a gloria de Deus Pai. Neste
prisma, o sacramento da Penitência celebra o encontro do filho pecador com o
amor misericordioso do Pai. Encontro que
renova a vida batismal ferida pelo pecado.
Encontro que faz crescer no seguimento
de Cristo e do seu Espírito. A conversão
sincera é o pressuposto necessário para
uma autêntica celebração do sacramento
da Penitência.
Frei Faustino Paludo, OFMCap
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