


 O domingo, dia do Senhor e da
comunidade

 33. O domingo era tão significativo
para os primeiros cristãos, que eles se
sentiam verdadeiramente convidados
a participar da reunião comunitária.



 43.No momento de preparar a celebração, a
equipe considere os seguintes elementos:
situar a celebração no tempo litúrgico e na
realidade de vida da comunidade; ler e refletir
os textos bíblicos, percebendo sua mensagem
central; prever os comentários, as orações, os
cantos, os gestos e as expressões simbólicas
que a vida da comunidade e a Palavra de Deus
sugerem. Após a elaboração do roteiro da
celebração, a equipe distribua co-
responsavelmente os serviços, visando a
participação ativa de toda a assembleia.



 44. Embora toda a terra seja santa,
“A Igreja, como família de Deus,
precisa de uma casa para reunir-se,
dialogar, viver na alegria e na
comum-união os grandes momentos
de sua vida religiosa”. Por isso, o
espaço celebrativo seja funcional e
significativo, de tal modo que
favoreça:



— a participação ativa da
assembleia;

— exercício de diferentes
ministérios.

— exercício de diferentes
ministérios.

 O espaço celebrativo visa suscitar
em todos a recordação da
presença de Deus que fala ao seu
povo.



 50. Há entre as comunidades eclesiais 
uma diversidade de roteiros para a 
celebração da Palavra de Deus. Será de 
grande proveito que as equipes de 
liturgia das comunidades e dioceses, 
dê sua colaboração na elaboração de 
roteiros que expressem, de forma 
inculturada, a riqueza do mistério de 
Deus na vida do povo.



53. É necessário situar a
celebração da Palavra de Deus
no contexto do tempo
litúrgico e na vida da
comunidade.

 Tenha-se presente os
acontecimentos e esteja-se
atento à realidade das pessoas
que vão celebrar.



 Para garantir o ritmo celebrativo
procure-se integrar de forma
harmoniosa, movimento e descanso,
gesto e palavra, canto e silêncio,
expressão e interiorização, ação dos
ministros e participação da
comunidade.

 É preciso levar em conta as
exigências da comunicação e da
cultura do povo.





 54.Na celebração da Palavra sejam
devidamente valorizados os
seguintes elementos:

 lº Reunião em nome do Senhor;

 2º Proclamação e atualização da
palavra;

 3º Ação de graças;

 4º Envio em missão.



 55. O roteiro da celebração da
Palavra deve ser organizado de tal
modo que favoreça a escuta e a
meditação da Palavra de Deus, a
oração e o compromisso de vida.



 56. A celebração possibilite o
encontro de comunhão afetivo e
efetivo entre Deus e as pessoas, e
seja capaz de penetrar as
dimensões mais profundas da
vida. Por isso, a celebração deve
respeitar a dinâmica dialogal que
tem início em Deus e que provoca
a resposta dos fiéis reunidos em
assembleia.



Ritos Iniciais

 (Chegada – Procissão –
Saudação – Ato Penitencial –
Glória – Oração )



Rito da Palavra

 ( 1ª Leitura – salmo – 2ª 
leitura – aclamação –
evangelho – homilia –
Profissão de fé - preces)



Rito de Agradecimento 
(Partilha – Louvação)



Rito da Comunhão

 (Pai-nosso – Paz – comunhão 
– Oração )



Ritos Finais

 ( Avisos - Bênção final)
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