CELEBRAÇÃO PENITENCIAL - Preparação para a Páscoa.
Paróquia N. Sra. Aparecida – Coxipó – 2019.

CANTO – (Canto suave que leve a interiorização - Mantra -).
COM - Irmãos e irmãs, estamos iniciando a Celebração Penitencial.
- Em nossa casa, todos os dias, a mãe faz limpeza e põe em ordem muitas coisas. E,
de vez em quando, faz uma limpeza geral: Lava as calçadas, as paredes, o teto, os
vidros. Isso para tirar o pó que foi se acumulando.
- Os aparelhos, as máquinas, os eletrodomésticos, também passam por manutenção,
para cumprirem sua finalidade.
- Assim também a quaresma é um tempo especial para purificar o nosso coração das
impurezas que, apesar do nosso esforço de conversão, foram se acumulando ao longo
do tempo.
- Como Jesus que deu a vida por nós, somos convidados a pensar nos outros, libertar
as pessoas de toda a escravidão, de toda a maldade, sofrimentos e pecados que levam
a morte. Toda essa celebração penitencial é um exame de consciência e uma nova
tomada de posição diante de Deus e dos irmãos. Iniciemos com o
CANTO - “Eis o tempo de conversão”.
CEL – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A graça, a misericórdia e a paz
de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso libertador, estejam convosco.
COM – (Tenham a bondade de sentar) - Vamos receber o primeiro símbolo.
VELA APAGADA - (Entra, se coloca bem na frente, ergue a vela).
CEL – (Interagir com a assembleia, mesmo que não responda). Uma vela apagada
ilumina? Lá em casa já faltou luz alguma vez? O que acontece quando estamos no
escuro? Quem está no escuro não sabe onde está e nem sabe para onde ir.
- Uma pessoa apagada ilumina? Quando estamos apagados? Quando estamos em
pecado. Adão e Eva quando desobedeceram a Deus ficaram nus. Não é nu físico, mas
envergonhados. E se esconderam.
- Alguém aqui quer viver envergonhado, escondido? Mesmo que os outros não saibam
o que aconteceu, quando estamos em pecado, a nossa vida não atrai, é sem ânimo, sem
entusiasmo, pilha fraca, apagados. É uma vida pela metade. Todos admiramos as
pessoas iluminadas. Vamos receber quem pode iluminar nossa vida. (Todos em pé).
VELA ASCESA - (Entra solenemente uma vela grande acesa. Levada por um casal e filhos).
CANTO: “Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser....”.
CEL -Jesus falou: “Vós sois luz do mundo” (Mt. 5,14). Ele falou; “Vós sois a luz do
mundo”. Como ser luz, ficando escondido como Adão e Eva, envergonhados em
nossos pecados? Na Páscoa o Círio Pascal é Jesus Ressuscitado, luz do mundo. E nós?

Somos convidados a reacender nossa vida, na vida de Jesus. Como? No amor, bondade,
serviço, solidariedade, domínio de si, bom exemplo, gratuidade, ...
- Vamos cantar o Canto: “Um dia uma Criança me parou”.
CANTO: Um Dia uma Criança me Parou”.
COM - (Vamos receber outro símbolo).
A CRUZ – (Entrada de uma cruz grande).
CEL – A cruz de Jesus. Por que a cruz é sinal do cristão? (Nomeie onde está presente
a cruz hoje). - Na Quaresma ela ganha destaque.
- No tempo de Jesus a cruz era sinal de maldição, símbolo de morte.
- Também hoje existe a cruz sofrimento: É quando alguém tem um vício, um erro. Os
pecados, em geral, são um sofrimento. Alguém aqui quer continuar sofrendo?
- Mas para nós cristão a cruz é sinal de doação.
- Dar a vida a um filho, educar, perder sono, renunciar coisas lícitas para dar estudo a
um filho não é festa, é cruz doação. Mas um dia a formatura é a vida de todos que se
prolonga. É “morrer como o grão de trigo para dar vida” (Jo.12,24). É ressurreição. É
troféu de vencedor.
- Cruz lembra serviço. “Pegar a bacia e a toalha e lavar os pés dos outros”, como fez
Jesus.
- A tentação é fugir da cruz. Seguir Jesus não é, necessariamente, prosperidade. Todos
os apóstolos teriam morrido ricos. Quase todos morreram mártires e pobres de ciosas,
mas ricos em Deus. São Francisco exclamava: “Meu Deus e meu tudo!” “Meu tudo!”
- Quais são as nossa cruzes? (...) – Jesus nos carrega em sua cruz, gratuitamente. Como
ajudar os outros a carregarem sua cruz? Onde estão e que são os Cireneus e as
Verônicas, na Via Sacra de hoje? - (Vamos receber outro símbolo).
OLHOS VENDADOS – (Entra uma pessoa com os olhos vendados, conduzida por
duas pessoas e se coloca a frente de todos).
CEL – Com os olhos vendados enxergamos alguém? Agora vamos tapar os olhos com
as duas mãos... Agora os ouvidos.... Agora a boca... Pode baixar as mãos.
- A venda pode estar nos olhos, nos ouvidos e na boca de cada um, de cada uma.
- Nenhum pai ou mãe quer ter um filho ou filha, cega, surda, muda.
- Será que Deus quer nós seus filhos, cegos, surdos e mudos? ...
- Quando amamos uma pessoa, olhamos bem para ela, queremos ouvi-la, queremos
falar com ela. Onde encontrar esse Alguém que nos ama muito?
BIBLIA (Entra a Bíblia. Quando chega na frente, tirar a venda dos olhos, aclamar com
uma forte salva de palmas).
CANTO: “Nós Amamos a Bíblia Sagrada”.
COM – Hoje, diante de tantas incertezas e indecisões precisamos nos deixar conduzir
pela Palavra de Deus. Ela é a história do amor que Deus tem para conosco. Quanta
gente conhecemos que vivia na religião e hoje não reza mais? É só trabalho,

preocupações, festas, vida social, agitação, sem vida espiritual! Por que muitos andas
tristes, cansados, estressados, deprimidos? São Paulo na Carta aos Gálatas 5, 13 a 25,
tem a chave, a senha, para resolver essa questão. Ele fala que precisamos viver segundo
o espírito. Ouçamos, (sentados).
LEITOR – Gálatas 5,13-25 – Viver segundo o Espírito.
CEL – São Paulo acaba de dizer que somos livres, mas podemos tornar-nos escravos
dos instintos. Nos versículos 19 a 21 diz quais são os nossos instintos (Reler...).
-Viver segundo o Espírito, segue São Paulo é: (Reler 22 a 25).
- Ficamos alguns instantes em silêncio para uma escolha acertada em nossa vida...
- ORAÇÃO - Ó Deus, que sempre ouvis o clamor dos vossos filhos, atendei as nossas
preces. Fazei que nós e todos os povos promovam a dignidade humana e se libertem
de toda a escravidão. Que a Campanha da Fraternidade desperte amor e solidariedade
para com todas as pessoas sofredoras e injustiçadas. Que este momento de prece nos
renove e nos comprometa a lutar por melhores condições de vida. Por Cristo, nosso
Senhor.
COM – Deus nos ama muito e quer estar sempre conosco. Mesmo quando nos
afastamos Ele sente a nossa ausência e nos procura. A leitura que vamos ouvir confirma
o que estamos dizendo. Ouçamos (em pé, sinal de prontidão).
CEL – Lucas 15,3-7 – A Ovelha Perdida.
– O que esta parábola nos diz? Quem são essas ovelhas? As ovelhas representam as
pessoas. Somos nós. E Jesus está dizendo que nenhuma pessoa deve ficar perdida. O
valor de cada uma é muito grande.
- Para nós, cada pessoa que morre, que sofre ou se afasta do caminho é apenas mais
uma? Para Deus cada um é único, é um tesouro sem fim, não tem preço.
- Quando alguém na família ou na sociedade é prejudicado, é injustiçado, temos algo a
ver com isso?
- Tudo o que acontece com o ser humano nos atinge. Fazemos parte de uma família
maior. Há muitos anos Sêneca já dizia: “Tua casa está em perigo quando a casa do
vizinho está em chamas”.
- Quem é a ovelha perdida que Jesus fala?
- QUADRO DO BOM PASTOR - (Entra o quadro) - Quem é essa ovelhinha no colo
de Jesus? Essa ovelhinha frágil – machucada – indefesa – pequena, que se perdeu?
- Em geral achamos que a ovelha perdida, são os outros. Essa ovelhinha no colo de
Jesus somos nós. É você, sou eu. É o jovem, mas também o pai, a mãe, os adultos.
- Jesus nos leva no colo. Não importa onde estivemos, os pecados que fizemos, não
importa em que enroscada nos perdemos. Deus nos perdoa sempre. Procura-nos
sempre, também quando nos escondemos em nossa vergonha.
- Marido, mulher, filho, irmão, amigo, vizinho, quando erramos Jesus nos toma no colo
e nos diz: “Eu te amo assim como você é. Eu te perdoo assim como você é. Eu te

aceito assim como você é.” E cada um precisa perdoar a si mesmo: Eu me perdoo,
eu me aceito, eu me amo assim como eu sou. (Vamos repetir juntos Eu me perdoo...).
E precisamos perdoar os outros e dizer como Jesus: (Repete a frase decima Eu te amo,
...). Se tiver que perdoar alguém aqui presente pode fazê-lo agora.
CANTO - (A ovelha Perdida – ou o Bom Pastor).
CARTAZ DA CF – (Entra).
COM – - Vamos trazer mais um símbolo que nos ajudará a viver a Quaresma e a
Campanha da Fraternidade. O mundo será melhor se cada um de nós for melhor.
CEL – Vamos ler juntos o tema da CF.: “Fraternidade e Políticas Públicas”.
- Podemos cair na tentação de pensar que “Políticas Públicas” é só responsabilidade do
“governo”, da prefeitura.
- Responsabilidade do Poder Público: Fornecer luz, água, rua, esgoto, boca de lobo,
destino do lixo, saúde, escola, etc., o poder público tem obrigação de fornecer e zelar.
- A nossa responsabilidade como consumidores: Luz, água, em minha casa, eu
economizo? Como lido com o lixo? Quais sugestões repasso para o presidente do
bairro? Quantas vezes fui na Câmara de Vereadores sugerir soluções? Quantas vezes
fui a escola agradecer a professora? A catequista? ... Pense na responsabilidade que
elas têm e como podemos ajudar.
- Cristão comprometido zela por todos os ambientes da sociedade, não só por sua
comunidade-igreja. Cristão é um comprometido quando coopera pelo bem comum.
- Vamos (ficar em pé) e rezar em dois momentos.
LEITOR I – Depois de cada invocação, rezamos: “Entrego a Ti Senhor!”
- Meus pecados de comodismo e egoísmo, rezemos,
- Meus pecados de mentiras e mau juízo, rezemos,
- Meus pecados de traições, invejas e orgulho, rezemos,
- Meus pecados de desprezo e humilhações, rezemos,
- Meus pecados de beber e comer demais, rezemos,
- Meus pecados de não ajudar ou dar pouca atenção a família, rezemos,
- Meus pecados de não ajudar as pessoas, rezemos,
- Meus pecados de rezar pouco, participar pouco nos grupos, nas pastorais, nos
ministérios, nos serviços da comunidade e nas celebrações, rezemos,
(Cada um continue individualmente, em silêncio, falando tudo a Jesus para receber o
seu perdão).
LEITOR 2 – Após cada afirmação todos respondemos: “Senhor, quero te seguir”!
- Preciso de um salvador. Tu és meu salvador, mas, vivo sem te conhecer. Prometemos:
- Preciso de um mestre. Tu és meu mestre, mas vivo longe de teus ensinamentos. Pr.
- Preciso de luz. Tu és a luz do mundo. Mas vivo com dúvidas e com medo. Promet.

- Preciso de vida. Tu és a vida do mundo. Mas nem sempre cuido da vida. Prometem:
- Preciso de caminho certo. Tu és meu caminho, mas, muitas vezes, ando perdido. Pr
- Tu és força e poder, mas, muitas vezes, só conto comigo e te esqueço. Prometemos:
- Tu és o Deus que devo amar, mas, muitas vezes, passo a vida sem te agradecer. Pr.
- Tu és a felicidade que busco, mas fujo de Ti e procuro ilusões e aparências. Promet.
CEL – (Vamos ficar de joelhos, quem puder). O perdão não depende nem de Deus,
nem das pessoas, mas somente de mim. Sou perdoado na medida em que peço perdão
e mudo de vida, minhas atitudes, meu comportamento. “Perdoai-nos assim como nós
perdoamos”, rezamos no Pai Nosso.
- Vamos permanecer alguns instantes em reflexão e ver onde posso mudar, onde posso
crescer em todos os setores de minha vida, como posso ajudar mais minha família,
como posso ajudar minha comunidade, onde devo mudar em relação as pessoas, no
meu trabalho, na sociedade, como posso colaborar com as políticas públicas, gelando
pelo meio ambiente, pelo patrimônio de todos. (Silêncio total, sem música).
(Quem quer confissão individual – Locais…).
- Vamos rezar juntos: “Eu pecador me confesso...).
ABSOLVIÇÃO - O Senhor, pela sua vida, ensinamentos, morte na cruz e ressurreição, nos perdoe de
todos os pecados. Pela sua vida, doada gratuitamente em nosso favor, nos livre de todas
as ofensas e maldades. Que o Senhor, pela força de sua palavra e ressurreição, nos
conceda o perdão e a paz.
- (Juntar as mãos) - “Deus, Pai de misericórdia que, pela morte e ressurreição de seu
Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos
pecados, nos conceda, pelo ministério da igreja, o perdão e a paz. Eu vos absolvo dos
vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
ABRAÇO DA PAZ – Cantado. (Abraço da Paz).
Pai Nosso – (Por todos os pais da Comunidade); Ave Maria (Por todas as mães);
Glória – (Pelos jovens) – Santo Anjo do Senhor (Pelas crianças).
CEL- Como penitência:- Gestos concretos: ... Muitos de nós fazemos Via Sacra na
Igreja, com ar condicionado, mas esquecemos de visitar um vizinho doente, morrendo
de calor, por que nem pode pagar um ar condicionado. Quem já visitou um novo
vizinho que acabou de chegar no bairro? “Uma igreja em saída”. ...
- COMUNICAÇÕES – Lembrar Coleta para a CF.
- CANTO FINAL:_________
- ABENÇOAR o POVO e UM PÃO para a partilha.
- BENÇÃO com aspersão para todos.

