Sugestões para

Liturgia Dominical
29 de janeiro de 2017 | 4º Domingo do Tempo Comum – Ano A
“Bem-aventurados os pobres de espírito”

Textos Bíblico-litúrgicos: Sf 2,3;3,12-13 // Sl 145 // 1Cor 1,26-31 // Mt 5,1-12a.
Antífona de Entrada: “Salvai-nos, Senhor nosso Deus, reuni vossos filhos dispersos pelo mundo, para que
celebremos o vosso santo nome e nos gloriemos em vosso louvor”.
Oração do dia: “Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração, e amar todas as pessoas
com verdadeira caridade [...]”.
Oração sobre as oferendas: “Para vos servir, ó Deus, depositamos nossas oferendas em vosso altar; acolheias com bondade, a fim de que se tornem o sacramento da nossa libertação [...]”.
Antífona da comunhão: “Bem-aventurados os que têm coração de pobre, porque deles é o Reino dos
céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra”.
Oração depois da comunhão: “Renovados pelo vosso sacramento da nossa redenção, nós vos pedimos, ó
Deus, que este alimento da salvação eterna nos faça progredir na verdadeira fé [...]”.

A liturgia deste domingo nos faz refletir e rezar a respeito da opção fundamental que Deus faz pelos pobres.
Nessa opção, revelada em Jesus, somos chamados a nos tornar pobres em espírito. Aqui, dois sentidos de pobreza se relacionam: o primeiro, os pobres materialmente e fracos, que aparecem no Salmo e na II Leitura; o segundo, a pobreza em espírito, ligada à humildade. Como Deus, somos chamados a fazer opção pelos pobres,
porque têm primazia no Reino. Fazer opção pelos pobres é fazer com que sua dignidade seja restituída. E essa
opção se revela também quando nos fazemos pobres, exercitando a humildade e colocando-nos no mesmo
chão que os sofredores do mundo. É exatamente isso que significa humildade: estar ao húmus, ao chão, em
solidariedade com os que têm o chão do mundo por lugar único. Estando junto aos pobres no mais baixo que
as injustiças os relegam, nós podemos ajudá-los a se erguerem. Só assim viveremos as bem-aventuranças que
nos inserem no Reino, tal como nos inspira Jesus no Evangelho. Quando assumimos esse caminho, adoramos
a Deus verdadeiramente, pois amamos as pessoas com verdadeira caridade (cf. Oração do dia).

Sugestões litúrgicas
1. Enquanto a comunidade se reúne para celebrar, um refrão meditativo contribuirá com o clima orante e a inserção dos fiéis no sentido litúrgico. Sugerimos: “O Reino de Deus é paz e justiça e gozo no Espírito Santo. Cristo
vem abrir em nós as portas do seu Reino” (https://www.youtube.com/watch?v=SZEAOGwMpfE).
2. A saudação “c” é uma boa escolha para esta celebração: “O Senhor, que encaminha os nossos corações para
o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco”.
3. Sugerimos a Oração Eucarística VI-D: Jesus que passa fazendo o bem.
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