Ano A / Tempo Comum / Verde
4º DOMINGO DO TEMPO COMUM

“Alegrai-vos e exultai, porque será
grande a vossa recompensa nos céus”

Nº 2207 - 29/01/2017
2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus
Pai, pela santificação do Espírito para obedecer
a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão
do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas
abundantemente.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
S. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre
o pecado e a morte, também nós somos convidados
a morrer ao pecado e a ressurgir para uma vida nova.
Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai.
(pausa).

RITOS INICIAIS
A. Querida comunidade, sejam
todos bem-vindos. Reunidos
ao redor de Jesus queremos
celebrarmos a sua páscoa, que
acontece e se manifesta entre
todos os que vivem e promovem
as bem-aventuranças por Ele
anunciadas. Elas são um caminho
seguro de santidade e fidelidade,
para que, perseverando na fé, Deus
seja tudo em todos. Iniciemos,
cantando:

1. CANTO
1. De todos cantos viemos / para louvar o Senhor, / Pai
de eterna bondade, / Deus vivo e libertador. / Todo o
povo reunido / num canto novo, louvor.
Glorificado seja, bendito seja, / Jesus Redentor. (bis)
2. Os pais e mães de família, / vamos todos celebrar / a
força nova da vida; / vamos alegres cantar / a juventude
e as crianças, / todos reunidos no amor.
3. Do passado nós trazemos / toda lembrança de quem /
deu sua vida e seu sangue, / como Jesus fez também.
/ Do presente, todo esforço / por um futuro melhor.
4. Bendito o Deus da esperança, / que anima a gente a
andar. / Bendito o Cristo da vida, / que ensina a gente
a amar. / Bendito o Espírito Santo, / que faz o povo
criador.

S. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça,
tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer,
tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo
santo, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

4. HINO DE LOUVOR
1. Glória a Deus nos altos céus! / Paz na terra a seus
amados! / A vós louvam, Rei celeste, / os que foram
libertados.
Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus. Amém!
2. Deus e Pai nós vos louvamos, / adoramos, bendizemos,
/ damos glória ao vosso nome, / vossos dons
agradecemos.
3. Senhor nosso, Jesus Cristo, / Unigênito do Pai, / Vós, de
Deus Cordeiro Santo, / nossas culpas perdoai!
4. Vós, que estais junto do Pai, / como nosso intercessor,
/ acolhei nossos pedidos, / atendei nosso clamor!
5. Vós somente sois o Santo, / o Altíssimo, o Senhor, /
com o Espírito Divino, / de Deus Pai no esplendor!

5. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) Concedei-nos, Senhor nosso Deus,
adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas
com verdadeira caridade. P.N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

10. EVANGELHO (Mt 5,1-12a)

Leitura da Profecia de Sofonias.
Buscai o Senhor, humildes da terra, que pondes em prática
seus preceitos; praticai a justiça, procurai a humildade;
achareis talvez um refúgio no dia da cólera do Senhor.
E deixarei entre vós um punhado de homens humildes
e pobres. E no nome do Senhor porá sua esperança o
resto de Israel. Eles não cometerão iniqüidades nem
falarão mentiras; não se encontrará em sua boca uma
língua enganadora; serão apascentados e repousarão, e
ninguém os molestará.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.
S. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao
monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se, e
Jesus começou a ensiná-los: “Bem-aventurados os pobres
em espírito, porque deles é o Reino dos Céus. Bemaventurados os aflitos, porque serão consolados. Bemaventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bemaventurados os que têm fome e sede de justiça, porque
serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os
puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados
os que promovem a paz, porque serão chamados filhos
de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por
causa da justiça, porque deles é o Reino dos Céus.
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e
perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal
contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai,
porque será grande a vossa recompensa nos céus”.
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

7. SALMO RESPONSORIAL / 145 (146)

11. PROFISSÃO DE FÉ

Felizes os pobres em espírito, porque deles é o Reino
dos Céus.

T. Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu
e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso
Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo;
nasceu da Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos, foi
crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos
mortos; ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus; está
sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há
de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito
Santo; na santa Igreja católica; na comunhão dos santos;
na remissão dos pecados; na ressurreição da carne; na
vida eterna. Amém.

A. A vida cristã não deve ser
apenas de belos discursos, mas
de práticas concretas, pois os
mestres, certamente são boas
testemunhas da fé ensinada. O
caminho que agrada à Deus é
o da humildade e simplicidade.
Ouçamos:

6. PRIMEIRA LEITURA (Sf 2,3; 3.12-13)

• O Senhor é fiel para sempre, / faz justiça aos que são
oprimidos; / ele dá alimento aos famintos, / é o Senhor
quem liberta os cativos.
• O Senhor abre os olhos aos cegos, / o Senhor faz
erguer-se o caído; / o Senhor ama aquele que é justo
/ É o Senhor quem protege o estrangeiro.
• Ele ampara a viúva e o órfão, / mas confunde os caminhos
dos maus. / O Senhor reinará para sempre! / Ó Sião, o
teu Deus reinará / para sempre e por todos os séculos.

8. SEGUNDA LEITURA (1Cor 1,26-31)
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.
Considerai vós mesmos, irmãos, como fostes chamados
por Deus. Pois entre vós não há muitos sábios de
sabedoria humana nem muitos poderosos nem muitos
nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo
considera como estúpido, para assim confundir os sábios;
Deus escolheu o que o mundo considera como fraco,
para assim confundir o que é forte; Deus escolheu o
que para o mundo é sem importância e desprezado, o
que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a
inutilidade do que é considerado importante, para que
ninguém possa gloriar-se diante dele. É graças a ele
que vós estais em Cristo Jesus, o qual se tornou para
nós, da parte de Deus: sabedoria, justiça, santificação e
libertação, para que, como está escrito, “quem se gloria,
glorie-se no Senhor”.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia!
1. Meus discípulos, se alegrem, saltem mesmo de alegria,
/:pois pois bem grande é a recompensa, que de Deus
vão ter um dia!: (2x)

12. PRECES DA COMUNIDADE
S. Interpelados pela Palavra do Senhor, imploremos com
confiança, certos de que ouve e acolhe nossa humilde
oração e de que sua riqueza vem em socorro de nossa
pobreza.
L. Senhor, fazei com que a vossa Igreja viva a mensagem
libertadora das Bem-aventuranças e ensinem a todos o
caminho cristão, que é de vida e paz para todos, nós
vos pedimos:
T. Deus da nossa esperança, ouvi a nossa oração!
L. Senhor, ajudai aqueles que governam o vosso povo
para que busquem inspiração nos valores evangélicos
para que defendam sempre o direito dos mais pobres,
nós vos pedimos:
T. Deus da nossa esperança, ouvi a nossa oração!
L. Senhor, pedimos pelos que são perseguidos por causa do
Evangelho de vosso Filho, para que sejam perseverantes na
fé e para que encontrem em todos os discípulos de Cristo
apoio e solidariedade, nós vos pedimos:
T. Deus da nossa esperança, ouvi a nossa oração!
L. Senhor, ponde no coração de todos de nossa
comunidade o desejo de, com coragem e ousadia, viver
a mensagem de Jesus, nosso Senhor, nós vos pedimos:
T. Deus da nossa esperança, ouvi a nossa oração!
(Preces da comunidade)

S. Senhor, nosso refúgio e fortaleza, escutai as orações
da vossa Igreja e fazei-nos acolher o que nada vale aos
olhos do mundo, para permanecermos fiéis ao espírito
das Bem-aventuranças. P.C.N.S.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. Gloriando-nos no Senhor,
apresentemos a singeleza dos
dons do pão e do vinho que nos
serão devolvidos como alimento
dos bem-aventurados. Cantemos:

13. CANTO DAS OFERENDAS
1. Nesta mesa da irmandade, / a nossa comunidade /
se oferece a ti, Senhor. / Nosso sonho e nossa luta, /
nossa fé, nossa conduta, / te entregamos com amor.
Novo jeito de sermos Igreja, / nós buscamos, Senhor, /
na tua mesa. (bis)
2. Neste pão oferecemos / os mutirões que fazemos, / a
partilha, a produção. / Neste vinho, a alegria, / que
floresce a cada dia / dentro de nossa união.
3. Nosso coração inteiro, / Deus humano e companheiro,
/ deixamos no teu altar. / Nosso canto e a memória /
do martírio e da vitória, / nós trazemos pra te dar.

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs,...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para
a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa
Igreja.
S. Para vos servir, ó Deus, depositamos nossas oferendas
em vosso altar; acolhei-as com bondade, a fim de que
se tornem o sacramento da nossa salvação. Por Cristo,
nosso Senhor.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI – D
Jesus que passa fazendo o bem
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e
salvação, dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Pai
misericordioso e Deus fiel. Vós nos destes vosso Filho
Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se
mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres,
pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos
perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra
anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos
como filhos e filhas. Por essa razão, com todos os Anjos e
Santos, nós vos louvamos e bendizemos, e proclamamos
o hino de vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo! O céu e a
terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas! Bendito
o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas!

S. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus,
que amais os seres humanos e sempre os assistis no
caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho,
presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu
amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as
Escrituras e parte o pão para nós.
T. O vosso Filho permaneça entre nós!
S. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o
vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e
do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
S. Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia,
ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice
em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU
SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA,
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM
MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a
vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
S. Celebrando. pois, ó Pai santo, a memória de Cristo,
vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de
cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes
à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, até
que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice
da bênção.
S. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela
vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi
entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso
amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade,
entre os membros do vosso Filho, cujo Corpo e Sangue
comungamos.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
S. Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à perfeição na fé
e no amor, em comunhão com o nosso Papa Francisco,
o nosso Bispo Pedro, com todos os bispos, presbíteros e
diáconos e todo o povo que conquistastes.
T. Confirmai o vosso povo na unidade!
S. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos
dos nossos irmãos e irmãs; inspirai-nos palavras e ações
para confortar os desanimados e oprimidos; fazei que, a
exemplo de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos
empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja
seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça
e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança
de um mundo novo.
T. Ajudai-nos a criar um mundo novo!
S. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que
adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os
falecidos, cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na luz
da vossa face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a
plenitude da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!

S. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação
terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde
viveremos para sempre convosco. E em comunhão com
a bem-aventurada Virgem Maria, com os Apóstolos
e Mártires, e todos os Santos, vos louvaremos e
glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todopoderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e
toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

RITOS FINAIS
A. A pobreza evangélica difere-se
do empobrecimento gerado pelas
estruturas de pecado presente na
sociedade. O Senhor nos chama à
humildade e simplicidade, de modo
que usemos os bens, disponíveis
para todos, sem ser escravos dos
bens materiais. Somos enviados
para ser no mundo uma extensão
de Jesus Cristo, fazendo o bem
sempre, sobretudo para com os
mais pobres.

16. RITO DA COMUNHÃO
A. Caminhemos ao encontro do Senhor, façamos desse
momento de encontro com Ele, momento propício para
a renovação de nosso compromisso em buscar um
coração pobre.

17. CANTO DE COMUNHÃO
1. O pão sofrido da terra, / na mesa da refeição. / O pão
partido na mesa / se torna certeza e se faz comunhão.
O Corpo do meu Senhor / é força viva de paz. (bis)
2. Vinho de festa e alegria,/ e vida no coração. / Vinho
bebido na luta / se torna conduta de libertação.
O Sangue do meu Senhor / é força viva de paz. (bis)
3. Palavra vinda do Reino, / na boca de cada irmão. /
Palavra que fortalece, / anima e esclarece a nossa
união.
Palavra do meu Senhor / é força viva de paz. (bis)
4. Flores dos jardins, dos campos, / sorriso exposto no
altar. / Flores molhadas no pranto / de quem deu a
vida pra vida mudar.
A vida de quem tombou / é força viva de paz. (bis)
5. Água trazida da fonte, / matando a sede que mata.
/ Água da chuva no chão traz vida / e traz pão pra
gente e pra mata.
Água da vida, Jesus, / é força viva de paz. (bis)
6. Ceia, Sagrada Aliança, / ato supremo do amor. /
Ceia, encontro esperança de Jesus / com a gente
transformando a dor.
A Ceia do meu Senhor / é força viva de paz. (bis)
7. Louvor que nasce da história, / do dia a dia do povo.
/ Louvor ao Deus verdadeiro, / fiel justiceiro, Pai do
mundo novo.
O nome do meu Senhor / é força viva de paz. (bis)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Renovados pelo sacramento da nossa
redenção, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento
da salvação eterna nos faça progredir na verdadeira fé.
P.C.N.S.
T. Amém.
LEITURAS DA SEMANA
2ª feira: Hb 11, 32-40; Sl 30(31); Mc 5,1-20.
3ª feira: Hb 12, 1-4; Sl 21 (22); Mc 5,21-43.
4ª feira: Hb 12, 4-7.11-15; Sl 102(103); Mt 6,1-6.
5ª feira: Ml 3, 1-4 ou Hb 2, 14-18; Sl 23(24); Lc 2, 22-40.
6ª feira: Hb 13, 1-8; Sl 26(27); Mt 6,14-29.
Sábado: Hb 13, 15-17.20-21; Sl 22(23); Mc 6, 30-34.
5ºDTC: Is 58, 7-10; Sl 111 (112); 1Cor 2, 1-5; Mt 5,13-16.

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA (TC - III)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Deus todo-poderoso vos abençoe na sua bondade e
infunda em vós a sabedoria da salvação.
T. Amém!
S. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos
faça perseverar nas boas obras.
T. Amém!
S. Oriente para ele os vossos passos, e vos mostre o
caminho da caridade e da paz.
T. Amém!
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho + e
Espírito Santo.
T. Amém!

20. CANTO
O nosso Deus é vivo, / nosso Deus é vivo amor. / Santa
Maria a vitória / dos pobres anunciou. (bis)
1. Queremos todos cantar alegria, / na romaria dos
sofredores.
2. A Mãe das dores, Mãe de Jesus, / levando a cruz, com
a gente vai.
3. Terra, trabalho, casa e comida, / fontes da vida pra
todos nós.
4. De nosso esforço, de nossa cruz, / vai nascer luz,
ressurreição.
5. Servo bendito, Jesus amado, / ao nosso lado vem
caminhar.
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