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FESTA DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR
- COR BRANCO - ANO A
São Paulo, 02 de Fevereiro de 2020
Comunidade São José
Domingo do Dízimo

AMADO SEJA POR TODA PARTE O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS! ETERNAMENTE!
AMBIENTAÇÃO:
Entrega das velas nas portas
Círio Pascal
Intenções da Celebração
Acendimento: Círio Pascal, Velas do Altar e da Palavra – Mantra

“JESUS, LUZ DAS NAÇÕES E REI DA GLÓRIA”
Animador: Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este encontro especial com o Senhor, neste dia em que
toda a Igreja celebra a Festa da Apresentação do Senhor, conhecida também como “Festa das Luzes”.
Maria e José oferecem o próprio Filho a Deus. Jesus é luz para as nações e nele se manifesta a glória
celeste. Somos convidados a louvá-Lo como fez o velho Simeão e a profetisa Ana. Abramos nosso
coração para acolher a luz que brilha nas trevas! Alegres, cantemos:
RITOS INICIAIS
PROCISSÃO DE ENTRADA: Cruz, Evangeliário, Ministros da Palavra e Eucaristia, Acólitos e Padre
SAUDAÇÃO:
EXORTAÇÃO:

Padre: Irmãos e irmãs, há quarenta dias celebrávamos com alegria o Natal do Senhor. E hoje chegou o
dia em que Jesus foi apresentado ao Templo por Maria e José. Conformava-se assim à Lei do Antigo
Testamento, mas na realidade vinha ao encontro de seu povo fiel. Impulsionados pelo Espírito Santo, o
velho Simeão e a profetisa Ana foram também ao Templo. Iluminados pelo mesmo Espírito,
reconhecerem o seu Senhor naquela criança e o anunciaram com júbilo. Também nós, reunidos pelo
Espírito Santo, vamos nos dirigir à Casa de Deus, ao encontro de Cristo. Nós o encontraremos e o
reconheceremos na fração do pão, enquanto esperamos a sua vinda na glória.
BÊNÇÃO DAS VELAS:

Padre: Deus, fonte e origem de toda luz, que hoje mostrastes ao justo Simeão a luz que ilumina as
nações, nós vos pedimos humildemente: santificai estas velas com a vossa bênção e atendei às preces do
vosso povo aqui reunido. Fazei que, levando-as nas mãos em vossa honra e seguindo o caminho da
virtude, cheguemos à luz que não se apaga. Por Cristo, nosso Senhor.
(Dois acólitos acendem as velas no Círio Pascal, e descem para acender as velas da assembleia, enquanto se canta)

Canto: Despontou a Tua Luz, Jerusalém e a glória do Senhor te iluminou! Os povos andarão na Tua
Luz. Aleluia, Aleluia! (bis)
ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração
GLÓRIA: Motivado pelo Presidente da Celebração
ORAÇÃO DO DIA:
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LITURGIA DA PALAVRA
(Refrão Meditativo)
PRIMEIRA LEITURA: (Ml 3,1-4)
SALMO RESPONSORIAL: (23)

R. “O rei da glória é o Senhor onipotente!”
SEGUNDA LEITURA: (Hb 2,14-18)
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO:
EVANGELHO: (Lc 2,22-40)
HOMILIA:
PROFISSÃO DE FÉ:
ORAÇÃO DOS FIÉIS:

R. SENHOR, MOSTRAI-NOS A VOSSA SALVAÇÃO!
1. “Luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel.” (Lc 2,32)
Jesus, luz das nações e glória de Israel, fazei a Igreja crescer em santidade e ser sinal de solidariedade e
de união, iluminando a todos os que ainda não vos conhecem e andam nas trevas, nós vos clamamos:
2. “Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor” (Lc 2,22)
Jesus, levado ao templo por Maria e José, ensinai os pais e as mães a valorizar e respeitar seus filhos e orientálos nos vossos caminhos, para que cresçam cheios de sabedoria e da graça de Deus, nós vos clamamos:
3. “O rei da glória é o Senhor Deus do Universo” (Sl 23)
Jesus, luz das nações e rei da glória, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração e de São José
abençoai os devotos, os consagrados e consagradas à vida religiosa, especialmente os religiosos
Missionários do Sagrado Coração e as Filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração, nós vos clamamos:
Em seguida reza-se a Oração do Dizimista:

Rezemos juntos: Senhor, tudo recebemos de vós, a vida e os bens, a luz do dia e a noite, o trabalho e o
descanso, a vida divina e o amor, que nos tornam vossos filhos e membros da vossa família, com a
oferta de nosso dízimo vos oferecemos os sofrimentos de Cristo, os seus méritos e a nossa vida para
que, amando-vos, e amando a nossos irmãos, sejamos dignos de vossa bênção para nossa vida e
eternidade. Amém!
LITURGIA EUCARÍSTICA
SANTO:
PAI NOSSO:
CORDEIRO DE DEUS:
COMUNHÃO:
ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO:
AVISOS PAROQUIAIS:
ANIVERSARIANTES:

CRISTO NOS ENVIA
BÊNÇÃO FINAL:
CANTO FINAL:
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