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Meus queridos irmãos em Jesus Cristo: 

Com imensa alegria, neste tempo tão precioso para a vida cristã que é o 
tempo quaresmal, nos reunimos aqui neste ambiente de formação 
religiosa, como fazemos anualmente, para realizarmos a 33ª Assembleia do 
MCC do Regional Nordeste2, com a presença de cursilhistas dos dez grupos 
executivos das dioceses onde o Movimento de Cursilhos se faz presente.  

A principal razão de nossa Assembleia é a plena comunhão com a 
caminhada e a missão dos que integram o MCC, segundo seu carisma, 
cônscios de que “Quanto mais um carisma dirigir seu olhar para o coração 
do Evangelho, tanto mais eclesial será o seu exercício. É na comunhão, 
mesmo que seja fadigosa, que um carisma se revela autêntica e 
misteriosamente fecundo. Se vive esse desafio, a Igreja pode ser um 
modelo para a paz no mundo” (EG 130). 

Jesus que é “o rosto da misericórdia do Pai” deve, neste Ano Santo da 
Misericórdia, instituído Pelo Papa Francisco, ser nossa referência: só Ele, o 
Espírito Santo, “pode suscitar a diversidade, a pluralidade, a multiplicidade, 
e, ao mesmo tempo, realizar a unidade; por outro lado, quando somos nós 
que queremos construir a unidade com os nossos planos humanos, 
acabamos por impor a uniformidade, a homologação. Isso não ajuda a 
missão da Igreja”. (EG 131). 

Para as Assembleias Regionais deste ano, o GEN, em sua última Assembleia 
Nacional, ocorrida em Brodoswski-SP, escolheu para os próximos três anos 
(2016-2018) o tema “O MCC em estado permanente de missão”, ancorado 
no lema “Vós sois o sal da terra e a luz do mundo” (Mt.5 13-14). 
Especialmente, nesta Assembleia, nossas reflexões estarão voltadas à 
“vocação e protagonismo dos leigos e leigas como sujeitos na missão da 
Igreja”. 

Temos certeza que esta Assembleia, será alegre como deve ser quem trata 
do Evangelho e dos valores do Reino, além de nos proporcionar subsídios e 
muita força para seguirmos a caminhada nos ambientes que atuamos em 
nossas dioceses, pois contaremos com a bênção do Pai e a inspiração do 
Espírito Santo. Também rogamos a intermediação de Nossa Senhora, mãe 
e mestre Dele e nossa. 

Campina Grande 18 de março de 2016 

Grupo Executivo do MCC Regional Nordeste 2

www.gernordeste2.com.br 
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Dia 18 – Sexta – Noite do Espírito Santo 

15:00 Acolhida / Recepção e acomodação dos 
participantes 

GER/GED de 
Campina 

18:00 Celebração Eucarística GED de Campina 
19:15 Jantar  

19:45 

Boas Vindas do GED de Campina, do GER e do 
GEN  

GER Aprovação do Regimento Interno 
Indicação da Comissão de Redação e Síntese 
Inscrição e Aprovação de Moções 

20:30 Avaliação dos compromissos assumidos na AR 
de 2015 

GER 

21:15 Introdução: Lema e Tema Lucília (GEN) 
21:40 Oração da Noite  GED de Recife 
22:00 Repouso  
 
Dia 19 – Sábado – Dia de Nossa Senhora 
06:30 Despertar Sino 
07:00 Oração da Manhã - Capela GED de Mossoró 
07:30 Café da manhã Refeitório 
08:00 Apresentação dos GEDs GER 
08:30 Caminhada dos GEDs: Lajedo, São Caetano e 

Recife 
3 GEDs 

09:00  - VER Lucília (GEN) 
09:30 Café Corredor 
09:50 Trabalho de Grupo Animadores 
10:30 Plenária Lucília (GEN) 
10:50 - DISCERNIR Lucília (GEN) 
11:35 Trabalho de Grupo Animadores 
12:15 Almoço e descanso Refeitório/ 

Aposentos 
14:00 Oração da Tarde - Capela GED de Maceió 
14:15 Plenária Lucília (GEN) 

www.gernordeste2.com.br 
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14:35 Caminhada dos GEDs: Mossoró, Patos e 
Campina Grande 

3 GEDs 

15:05 Café Corredor 
15:25 – MOTIVAÇÃO DO AGIR Lucília (GEN) 
16:10 Trabalho de Grupo  Animadores 
16:50 Plenária Lucília (GEN) 
17:10 Caminhada dos GEDs: Maceió, S. Miguel, 

Batalha e Palmeira 
4 GEDs 

17:50 Reunião dos Coordenadores e Assessores GEN-GER-GEDs 
Preparação para a Celebração Eucarística 

19:00 Celebração Eucarística (Pe. M. Henrique e/ou 
Pe. Hachid) 

GED de Patos 

20:00 Jantar/Confraternização Refeitório 
22:30 Repouso Todos 
 
Dia 20 – Domingo – Dia do envio missionário e ação de graças 
06:30 Despertar Sino 
07:00 Oração da manhã - Capela GED de Palmeira 
07:30 Café da Manhã Refeitório 
08:00 Momento Jovem Zél (GER) 
08:40 Plenária - Compromissos GEN-GER 
09:40 Moções Todos 
10:00 Mensagem final do GEN Lucília (GEN) 
10:15 Consolidação/Aprovação da Ata Comissão de 

Síntese 
10:40 Tribuna Decolores GEDs 
11:00 Anúncios: AR 2017, Encontros Regionais e 

Nacional, outros 
Avaliação da AR 
Entrega de lembranças e CDs aos GEDs 
Despedidas 

 
GER 

11:30 Celebração do Envio Pe. Hachid 
12:00 Almoço de encerramento e despedidas Refeitório 
 

www.gernordeste2.com.br 



 

Celebração Eucarística 
 

4 

CELEBRAÇÃO DA 5ª SEMANA DA QUARESMA (18 DE MARÇO DE 2015) 

Abertura oficial da 33ª Assembleia Regional NE 2 (Coordenador do GER) 

RITOS INICIAIS  

Monição Inicial: Estimados irmãos e irmãs sejam 
todos bem vindos à casa do nosso Deus e Pai. 
Nós cursilhistas da Diocese de Campina Grande 
estamos muitos felizes com vossa presença 
fraterna em nosso meio. Aqui nos reunimos 
como assembleia santa e povo sacerdotal para 
juntos iniciarmos a nossa 33ª Assembleia 
Regional e nada melhor que começarmos com a 
presença de Jesus na Eucaristia. Que estes 
últimos dias do tempo santo da quaresma sejam 
ocasião de verdadeira conversão para todos nós. 
Com o coração agradecido a Deus por tantos 
benefícios recebidos, de pé iniciemos a nossa 
celebração, cantando: 

Canto de entrada  

ESTAREMOS AQUI REUNIDOS 

Eis o tempo de conversão, 
Eis o dia da salvação: 
Ao Pai voltemos, juntos andemos. 
Eis o tempo de conversão!    

                                             
Os caminhos do Senhor são verdade são amor:     
dirigi os passos meus: em vós espero. Ó Senhor                                       
Ele guia ao bom caminho quem errou e quer voltar: 
Ele é bom fiel e justo: Ele busca e vem salvar 
                                      
Viverei com o Senhor. Ele é o meu sustento.    
Eu confio mesmo quando minha dor não mais aguento. 
Tem valor aos olhos Seus meu sofrer e meu morrer. 
Libertai o Vosso servo e fazei-o reviver! 

 

Diocese de Campina 
Grande – PB 

www.gernordeste2.com.br 
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SAUDAÇÃO 

Celebrante: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém!  

Celebrante: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a 
comunhão do Espírito Santo estejam convosco. 

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

ATO PENITENCIAL 

Celebrante: Irmãos, reconheçamos as nossas culpas para celebrar 
dignamente os santos mistérios. (momento de silêncio) Confessemos os 
nossos pecados: 

Todos: Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas 
vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, (batendo no peito) por 
minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos Anjos e 
Santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, Nosso Senhor. 

Celebrante: Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós perdoe os 
nossos pecados e nos conduza à vida eterna. 

Todos: Amém! 

ORAÇÃO COLETA 

Celebrante: Oremos: Perdoai, ó Deus, nós vos pedimos, as culpas do vosso 
povo. E, na vossa bondade, desfazei os laços dos pecados que em nossa 
fraqueza cometemos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.  

Todos: Amém! 

LITURGIA DA PALAVRA 

Monição para as Leituras: A palavra é luz em nosso caminhar, deve nortear 
a nossa vida cristã. Escutemos o que essas palavras de vida e salvação tem 
para nos ensinar. 

1ª leitura: Livro do Profeta Jeremias (Jr 20,10-13) 

Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor: 
“Denunciai-o, denunciemo-lo”. Todos os amigos observavam minhas 

www.gernordeste2.com.br 
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falhas: “Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e 
desforrar-nos dele”. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro; 
por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, 
eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia, que nunca se apaga! Ó 
Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do 
coração, rogo-te me faças ver tua vingança sobre eles; pois eu te declarei a 
minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de 
um pobre homem das mãos dos maus. 

Palavra do Senhor. 

Todos: Graças a Deus. 

SALMO RESPONSORIAL (SL 17) 

Refrão: Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e ele escutou a minha 
voz. 

— Eu vos amo, ó Senhor! Sois minha força, minha rocha, meu refúgio e 
Salvador! 

— Meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa 
salvação, sois meu escudo e proteção: em vós espero! Invocarei o meu 
Senhor: a ele a glória! e dos meus perseguidores serei salvo! 

— Ondas da morte me envolveram totalmente, e as torrentes da maldade 
me aterraram; os laços do abismo me amarraram e a própria morte me 
prendeu em suas redes! 

— Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e elevei o meu clamor para o 
meu Deus; de seu Templo ele escutou a minha voz, e chegou a seus 
ouvidos o meu grito! 

EVANGELHO 

Canto de Aclamação do Evangelho 

Louvor e Glória a Ti, Senhor, 

Cristo, Palavra de Deus!  Cristo, Palavra de Deus! 

Se alguém me quer servir, que venha atrás de mim; 

e onde eu estiver, ali estará o meu servo. 

www.gernordeste2.com.br 
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Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João (Jo 10,31-42) 

Todos: Glória a vós, Senhor. 

Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes 
disse: “Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me 
quereis apedrejar?” Os judeus responderam: “Não queremos te apedrejar 
por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo 
apenas um homem, tu te fazes Deus!” Jesus disse: “Acaso não está escrito 
na vossa Lei: ‘Eu disse: vós sois deuses’? Ora, ninguém pode anular a 
Escritura: se a Lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de 
Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou 
Filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço 
as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas, se eu as faço, mesmo 
que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que 
saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai”. Outra vez 
procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou 
para o outro lado do Jordão, e foi para o lugar onde, antes, João tinha 
batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele, e diziam: “João não 
realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem, é 
verdade”. E muitos, ali, acreditaram nele. 

Concelebrante: Palavra da Salvação. 

Todos: Glória a vós, Senhor. 

PRECES 

Celebrante: Irmãos e irmãs em Cristo, nesse tempo favorável da Quaresma, 
apresentemos a Deus, Nosso Senhor as preces de nossa assembleia: 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece! 

1. “O zelo por tua casa me consumirá” (Jo 2, 17). Concedei-nos, Senhor, um 
zelo ardente pelo Movimento do Cursilho de Cristandade, para que 
estejamos dispostos a colaborar com todas as nossas forças pela 
evangelização dos ambientes, proclamando nossa fé em Jesus Cristo. 
Rezemos ao Senhor. 

2. “Nós, porém, pregamos Cristo crucificado” (1Cor 1, 23). Que nossos 
padres tenham sempre em seus lábios a sabedoria da Cruz, e que sejam 
homens marcados por esse mistério. Rezemos ao Senhor. 

www.gernordeste2.com.br 
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3. “Suas palavras são mais doces do que o mel” (Sl 18). Que a leitura 
quotidiana de vossa Palavra seja o sustento de nossa vida e o motivo de 
nossa conversão. Rezemos ao Senhor. 

4. “Não terás outros deuses além de mim” (Ex 20, 3). Nós vos agradecemos 
pela graça de vos conhecermos como único Deus verdadeiro, e vos 
suplicamos o vosso auxílio para que nada tome o vosso lugar em nosso 
coração. Rezemos ao Senhor. 

5. “O testemunho do Senhor é fiel” (Sl 18). Que nossos irmãos e irmãs que 
morreram sejam acolhidos em vosso amor, juntamente com a Virgem 
Maria, São José e todos os Santos.  Rezemos ao Senhor. 

Celebrante: Ouvi, Senhor, as súplicas de vosso povo e como só confiamos 
em vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

Todos: Amém. 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

Monição para a liturgia eucarística: Coloquemos diante do altar do Senhor 
o Movimento de Cursilhos de Cristandade, para que o Senhor molde a 
nossa consciência e nos faça entender os mistérios do Seu amor. 

Canto do Ofertório 

AS MESMAS MÃOS 

Muito alegre eu te pedi o que era meu, 
partir, um sonho tão normal. 
Dissipei meus bens, o coração também, 
no fim meu mundo era irreal. 

Confiei no teu amor e voltei, Sim aqui é o meu lugar. 
Eu gastei teus bens ó Pai e te dou este pranto em 
minhas mãos. 

Mil amigos conheci, disseram adeus. 
Caiu a solidão em mim. 
Um patrão cruel levou-me a refletir: 
meu Pai não trata um servo assim! 

Nem deixaste-me falar da ingratidão, 

www.gernordeste2.com.br 
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morreu no abraço o mal que eu fiz. 
Festa, roupa nova, o anel, sandália aos pés: 
voltei a vida, sou feliz! 

 

Celebrante: Orai, Irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus 
Pai Todo-Poderoso. 

Todos: Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para glória do Seu 
Nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja. 

Oração sobre as Oferendas: Concedei, Ó Deus de misericórdia, que sempre 
sirvamos dignamente o vosso altar, de modo que, participando dele, 
alcancemos a eterna salvação, Por Cristo, nosso Senhor. 

Todos: amém! 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

Todos: Ele está no meio de nós. 

Celebrante: Corações ao alto. 

Todos: O nosso coração está em Deus. 

Celebrante: Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 

Todos: É nosso dever e nossa salvação 

Celebrante: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação 
louvar-nos, Pai santo, rico em misericórdia, e bendizer vosso nome, 
enquanto caminhamos para a Páscoa, seguindo as pegadas de Jesus Cristo, 
Vosso Filho e Senhor Nosso, Mestre e modelo da humanidade, reconciliada 
e pacificada no amor. Vós reabris para a Igreja, durante esta Quaresma, a 
estrada do Êxodo, para que ela, aos pés da montanha sagrada, 
humildemente tome consciência de sua vocação de povo da aliança. E, 
celebrando vossos louvores, escute vossa Palavra e experimente os vossos 
prodígios. Por isso, olhando com alegria esses sinais de salvação, unidos 
aos anjos e aos santos, entoamos o vosso louvor, cantando (dizendo) a 
uma só voz... 

Todos: Santo, Santo, santo, Senhor Deus do universo  

O céu e a terra proclamam vossa Glória ó Senhor 

www.gernordeste2.com.br 
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Hosana, hosana, hosana, hosana nas alturas 
Hosana, hosana, hosana, hosanas ao Senhor 
Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. 

Celebrante: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que 
criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso filho e 
Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas 
as coisas e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em 
toda parte, do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito. 

Todos: Santificai e reuni o vosso povo! 

Celebrante: Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito Santo as 
oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se 
tornem o Corpo † e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 
que nos mandou celebrar este mistério. 

Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor! 

Celebrante: Na noite em que ia ser entregue, 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 tomou o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente o deu 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 A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 

Eis o mistério da fé! 

Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus! 

Celebrante: Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua 
paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao 
céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação 
de graças este sacrifício de vida e santidade. 

Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 

www.gernordeste2.com.br 
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Celebrante: Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o 
sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo 
e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito. 

Todos: Fazei de nós um só corpo e um só espírito! 

Concelebrante: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para 
alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a virgem Maria, mãe de 
Deus, os vossos apóstolos e mártires (santo do dia ou padroeiro) e de todos 
os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. 

Todos: Fazei de nós uma perfeita oferenda! 

Concelebrante: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da 
nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai 
na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo: o vosso 
servo o papa Francisco, o nosso bispo Delson, com os bispos do mundo 
inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. 

Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja! 

Concelebrante: Atendei as preces da vossa família, que está aqui, na vossa 
presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas 
dispersos pelo mundo inteiro. 

Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos! 

Concelebrante: Acolhei com bondade no vosso Reino os nossos irmãos e 
irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. 
Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa 
glória, por Cristo, Senhor nosso. 

Todos: A todos saciai com vossa glória! 

Concelebrante: Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. 

Celebrante: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo 
poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre. 

Todos: Amém! 
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RITO DA COMUNHÃO 

Celebrante: Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino 
ensinamento, ousamos dizer: 

Todos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome; venha 
a nós o vosso Reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no 
céu; o pão nosso de cada dia nos daí hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, 
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis 
cair em tentação, mas livrai-nos do mal. 

Celebrante: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. 
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, 
aguardamos a vinda de Cristo salvador. 

Todos: Vosso é o Reino, o poder e a glória para sempre! 

Celebrante: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos 
deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a 
fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

Celebrante: A paz do Senhor esteja sempre convosco. 

Todos: O amor de Cristo nos uniu. 

Celebrante: Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. 

(Todos se cumprimentam) 

Todos: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de 
nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de 
nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. 

Celebrante: Provai e vede como o Senhor é bom; feliz de quem nele 
encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 

Todos: Senhor, eu não sou digno/a de que entreis em minha morada, mas 
dizei uma palavra e serei salvo/a. 
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Canto de Comunhão I 

Prova de amor maior não há  
que doar a vida pelo irmão 
Prova de amor maior não há 
que doar a vida pelo irmão 

1- Eis que eu vos dou o Meu novo mandamento: 
"Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho amado."  

2- Vós sereis os meus amigos se seguirdes meus 
preceitos: 
"Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho amado." 

3- Permanecei no Meu amor e segui Meu mandamento: 
"Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho amado." 

4- É chegado a Minha páscoa, vos amei até o fim: 
"Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho amado." 

5- Nisto todos saberão que vós sois os Meus discípulos: 
"Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho amado" 

Canto de Comunhão II 

1- Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada, 
Pra confirmar teu amor, paz de nós tua morada.  
Surge um sincero louvor, brota a semente plantada, 
Faz-nos seguir teu caminho, sempre trilhar tua estrada. 

DESAMARREM AS SANDÁLIAS E DESCANSEM, 
ESTE CHÃO É TERRA SANTA, IRMÃOS MEUS! 
VENHAM, OREM, COMAM, CANTEM, 
VENHAM TODOS E RENOVEM A ESPERANÇA NO SENHOR. 

2- O Filho de Deus como Pai e o Espírito Santo: 
Nesta Trindade um só ser, que pede a nós sermos santos. 
Dá-nos, Jesus, teu poder de se doar sem medida, 
Deixa que compreendamos que este é o sentido da vida. 

3- Ao virmos te receber, nós te pedimos, ó Cristo, 
Faze vibrar nosso ser, indo ao encontro ao Pai Santo 
Sem descuidar dos irmãos, mil faces da tua face. 
Faze que o coração sinta a força da caridade. 

www.gernordeste2.com.br 



 

Celebração Eucarística 
 

14 

Oração pós-comunhão: Sejamos sempre protegidos, Ó Deus, pelo sacrifício 
que recebemos; que ele afaste sempre de nós toda espécie de pecado. Por 
Cristo Nosso Senhor. 

BENÇÃO FINAL 

Celebrante: Deus todo-poderoso vos abençoe na sua bondade e infunda 
em vós a sabedoria da salvação. 

Todos: Amém! 

Celebrante: Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça 
perseverar nas boas obras. 

Todos: Amém! 

Celebrante: Oriente para ele os vossos passos e vos mostre o caminho da 
caridade e da paz. 

Todos: Amém! 

Celebrante: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho † e Espírito 
Santo. 

Todos: Amém! 

Celebrante: Glorificai o Senhor com vossa vida. Ide em paz, e o Senhor vos 
acompanhe. 

Todos: Graças a Deus! 

Canto final 

Hino Oficial da Campanha da Fraternidade 2016 

01 – Eis, ó meu povo o tempo favorável 
Da conversão que te faz mais feliz; 
Da construção de um mundo sustentável, 
“Casa Comum” é teu Senhor quem diz: 

Quero ver, como fonte o direito a brotar, 
A gestar tempo novo: e a justiça, 
Qual rio em seu leito, dar mais vida 
pra vida do povo. 

02 – Eu te carrego sobre as minhas asas 
Te fiz a terra com mãos de ternura; 
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Vem, povo meu, cuidar da nossa casa! 
Eu sonho verde, o ar, a água pura. 

03 – Te dei um mundo de beleza e cores, 
Tu me devolves esgoto e fumaça. 
Criei sementes de remédio e flores; 
Semeias lixo pelas tuas praças. 

04 – Justiça e paz, saúde e amor têm pressa; 
Mas, não te esqueças, há uma condição: 
O saneamento de um lugar começa 
Por sanear o próprio coração. 

05 – Eu sonho ver o pobre, o excluído 
Sentar-se à mesa da fraternidade; 
Governo e povo trabalhando unidos 
Na construção da nova sociedade. 
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Capítulo I – Natureza e Finalidade 

Art. 1 – A Assembleia Regional (AR) é o órgão deliberativo do MCC em nível 
Regional, cuja competência está definida no Art. 25 do Estatuto do 
Movimento de Cursilhos de Cristandade do Brasil (Estatuto), aprovado na 
última Assembleia Nacional (AN), ocorrida em 5 a 8 de novembro de 2015. 

Art. 2 – Na qualidade de órgão deliberativo do MCC em nível Regional, a AR 
cumpre suas finalidades de acordo com o Estatuto e com este Regimento. 

Art. 3 – A AR terá como diretrizes fundamentais: 

a) Adequar a prática do MCC às orientações pastorais da Igreja no Brasil 
no respectivo Regional; 

b) Orientar a prática do MCC de modo a manter a fidelidade ao seu 
carisma, à sua essência, à sua finalidade e ao seu método próprio. 

§ único – As orientações específicas do MCC serão apresentadas de forma 
concreta na AR, a partir do tema e lema escolhidos na última AN, quais 
sejam:  

Tema: “O MCC em estado permanente de missão”. 

Lema: “Vós sois o sal da Terra e Luz do Mundo” – Mt 5, 13-14 

Capítulo II – Constituição 

Art. 4 – Além dos integrantes descritos no Art. 52 do Estatuto, poderão ser 
convidados representantes da CNBB e do CNLB no nível Regional, e de 
outras instituições católicas que possam colaborar com o objetivo da AR. 

Capítulo III – Coordenação e funções 

Art. 5 – A coordenação da AR ficará a cargo do Coordenador do GER NE 2, 
auxiliado pelo Vice Coordenador e o Assessor Eclesiástico Regional. 

Art. 6 – A mesa coordenadora da AR será integrada pelos representantes 
do GEN, do GER, do GED anfitrião. 

Art. 7 – O Vice Coordenador terá a função de assessorar o Coordenador e 
cronometrar as intervenções. 

§ único – Essa função será delegada a outro membro do GER, a ser 
indicado na própria AR, nos casos em que o Vice Coordenador estiver 
presidindo a AR. 

www.gernordeste2.com.br 



 

Regimento Interno da Assembleia Regional 
 

17 

Art. 8 – Ao Secretário caberá secretariar a AR e coordenar a Comissão de 
Redação e Síntese formada conforme o descrito no Art. 9. 

Art. 9 – Será formada, por escolha da AR, uma Comissão de Redação e 
Síntese composta de dois membros que, juntamente com o Secretário do 
GER, terá a função de elaborar a síntese das conclusões, preparar 
relatórios, atas e outros documentos eventuais por decisão da AR. 

Art. 10 – A presente Assembleia não é eletiva por isso não será composta 
uma mesa apuradora.  

Capítulo IV – Dinâmica 

Art. 11 – A dinâmica a ser seguida na AR para a consecução mais objetiva de 
suas finalidades será a do método VER-JULGAR-AGIR-AVALIAR. Durante a 
Assembleia cada GED disporá de dez minutos para apresentar a caminhada do 
MCC em sua Diocese. 

§ único – A avaliação do AGIR dos GEDs em relação aos compromissos 
assumidos na Assembleia anterior será apresentada pelo GER na noite de 
entrada da AR, mediante informações obtidas juntos aos GEDs anteriormente à 
AR. 

Art. 12 – Os GEDs, através de seus dirigentes poderão apresentar moções 
obedecendo os horários estabelecidos pelo Coordenador da AR. Nenhum 
assunto será votado antes de ser amplamente discutido.  

Art. 13 – Perguntas ou solicitação de esclarecimentos aos expositores poderão 
ser feitas oralmente ou por escrito à mesa da Coordenação, nos momentos 
concedidos pelo Coordenador. 

Art. 14 – Institui-se a “tribuna decolores”, na qual, por ordem de chegada, os 
que o desejarem, poderão manifestar-se durante dois minutos, tempo que será 
rigorosamente cronometrado. 

Capítulo V – Deliberações 

Art. 15 – De conformidade com o Art. 47 do Estatuto, a AR só deliberará com a 
presença de pelo menos um terço dos membros com direito a voto, devendo, 
pois, ser feita a verificação do quórum antes de se iniciar a votação. 
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Art. 16 – Conforme o Art. 52 do Estatuto, terão direito de voto os seguintes 
participantes: 

a) Coordenador Regional 
b) Vice Coordenador Regional 
c) Assessor Eclesiástico Regional 
d) Coordenadores Diocesanos 
e) Vice-Coordenadores Diocesanos 
f) Assessores Eclesiásticos Diocesanos 
g) Representante Jovem Regional 
h) Conselheiros (2) 
Art. 17 – Os demais participantes têm direito de voz, mas não têm direito a voto 
deliberativo. 

Art. 18 – A votação dos assuntos obedecerá aos seguintes critérios: 

a) Será utilizado o sistema de cartão, usando, cada membro com direito a 
voto, o próprio crachá de identificação (cujo uso em local visível é 
obrigatório), como cartão de voto. 

b) Na apuração, considerar-se-á, para efeito de aprovação ou rejeição de 
cada proposta, o critério de maioria simples. 

c) Se algum dos membros com direito a voto entender que a importância 
do assunto a ser votado exige outro processo de votação, poderá 
sugerir à mesa coordenadora que modifique o sistema. 

d) A mesa coordenadora poderá aceitar ou não a sugestão. Caso aceite 
submeterá a votação da AR os dois sistemas – o já previsto e o que foi 
sugerido. 

e) Decidido qual o sistema a ser votado, terá início a votação do assunto 
em questão. 

Capítulo VI – Aspectos financeiros 

Art. 19 – As despesas de hospedagem e refeições serão rateadas entre o 
número de participantes, mediante taxa de inscrição pré-estabelecida pelo 
GER juntamente com o GED anfitrião. 

§ único – As despesas de viagens serão da responsabilidade dos respectivos 
GEDs, sendo responsabilidade do GER as despesas (de viagem, 
hospedagem, alimentação, etc.) do representante do GEN que estiver 
participando da AR. 
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Capítulo VII – Disposições Gerais 

Art. 20 – É obrigatória a estrita observância das normas da casa onde se 
realiza a Assembleia, sobretudo no que diz respeito à: 

a) Restrição ao fumo nos dormitórios, refeitório e auditório; 
b) Necessidade de pontualidade a todos os atos programados com a 

finalidade de não atrasar a programação e prejudicar a comunidade; e 
c) Não uso de telefone celular nos locais onde estiverem acontecendo 

qualquer evento. 
Art. 21 – Qualquer texto ou documento só poderá ser distribuído em 
plenário ou à sua entrada mediante aprovação do Coordenador da AR, 
devendo ser protocolado. 

Art. 22 – Assuntos não aprovados na abertura da Assembleia não serão 
objeto de apreciação ou de discussão em plenário. 

Capítulo VIII – Disposições finais 

Art. 23 – Na presente AR será submetido à aprovação dos presentes com 
direito a voto, o Estatuto Social do GER Regional Nordeste 2, 
antecipadamente submetido a todos os GEDs, consoante diretrizes do GEN. 

Art. 24 – A ata da AR que deve incluir os compromissos firmados pelos 
GEDs e GER, deverá ser lida e submetida à apreciação e aprovação ao final 
da AR.  

Art. 25 – O GER entregará aos coordenadores dos GEDs um CD com a ata 
aprovada, quadrante, foto oficial e todas as mensagens apresentadas pelo 
representante do GEN. Se por qualquer motivo não for possível referida 
entrega o GER enviará aos GEDs, no prazo máximo de 10 (dez dias) após a 
realização da AR. 

Art. 26 – Ao final da AR deverá ser feita uma avaliação pelos presentes, 
ressaltando os pontos positivos e negativos, e apresentando sugestões. A 
avaliação será feita por escrito e entregue ao Secretário. 

Art. 27 – O presente Regimento Interno, aprovado pelos presentes à 33ª 
AR do Nordeste 2, realizada na cidade de Campina Grande, entrará em 
vigor imediatamente após sua aprovação. 

Diocese de Campina Grande, 18 de março de 2016. 
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Oração para a noite do dia 18 de março de 2016 

Preparada pelo GED da Arquidiocese de Olinda e Recife, 
para 5ª Semana da Quaresma. 

 

Chegada: Silêncio – Oração pessoal 

ABERTURA 

Neste início de jornada queremos invocar o Espírito Santo, colocando-nos 
em estado de cenáculo, de entrega e disponibilidade, com a certeza de que 
Assembleia Regional será orientada e iluminada por Ele, deixado entre nós 
por Jesus Cristo, que retornou ao Pai. 

A NÓS DESCEI DIVINA LUZ 

A nós descei, Divina Luz! 
A nós descei, Divina Luz! 
Em nossas almas acendei 
O amor, o amor de Jesus! 
Em nossas almas acendei 
O amor, o amor de Jesus! 

Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai 
Luminoso raio, luminoso raio! 
Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons 
Luz dos corações, luz dos corações! 
Grande defensor, em nós habitai 
E nos confortai, e nos confortai! 
Na fadiga, pouso; no ardor, brandura 
E na dor, ternura, e na dor, ternura! 

Estamos no Ano Santo da Misericórdia instituído pelo Papa Francisco e que 
se estende até novembro, com a festa de Cristo Rei. 

D – A Misericórdia é identificada como bondade, compaixão e piedade. 
Peçamos a Deus que todos sejamos tocados pela graça da Misericórdia. 

T – Sejamos misericordiosos como nosso Pai é Misericordioso. 

D – Na Misericórdia temos prova do amor de Deus. 
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T – Quando a Misericórdia bate à porta e entra em nosso coração, é Deus 
que vem ao nosso encontro. 

D – A Misericórdia tem um rosto: Jesus Cristo, que com sua palavra, seus 
gestos e toda sua pessoa revela a Misericórdia de Deus. 

T – Jesus nos abra o caminho da Misericórdia, levando-nos a viver a sua 
Palavra para que haja mais amor neste mundo.  

D – Na vivência do tempo quaresmal, peçamos a Jesus – rosto e 
Misericórdia do Pai – perdão pelas nossas omissões no nosso trabalho, 
como discípulo missionário. 

T – Jesus nos abra o caminho da Misericórdia. 

D – Maria a mãe da Misericórdia, guardou no seu coração a Misericórdia 
divina, em perfeita sintonia com seu filho Jesus. 

T – Ajudai-nos a ter Misericórdia. 

Salve Rainha mãe da misericórdia... 

Por nossa Assembleia: 

Nesse tempo quaresmal, peçamos a Deus Pai a graça da conversão por 
meio de Jesus Cristo e, também: 

T – Dai graças ao Senhor porque Ele é bom/ eterna é sua Misericórdia. 

1. Para que, renovados pela oração, o jejum e o amor fraterno, 
possamos aguardar com um coração livre e alegre, a celebração da 
Páscoa. 

2. Que o Senhor derrame sobre nós a sua sabedoria e assim possamos 
descobrir os caminhos que devemos seguir pra conduzir os GEDs do 
Regional NE2. 

3. Que a partir de tua Palavra Senhor, tenhamos força e coragem na 
nossa missão de discípulos missionários todos os dias nossa vida. 

4. Para que sejamos fiéis ao Deus verdadeiro e aos compromissos que 
serão firmados nesta Assembleia. 

5. Que nosso Patrono São Paulo Apóstolo nos ensine e nos sirva de 
exemplo de ousadia e perseverança em nossa evangelização. 

Pai Nosso que estais no céu... 

Bênção.
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Oração para a manhã do dia 19 de março de 2016 

Preparada pelo GED da Diocese Santa Luzia de 
Mossoró, para 5ª Semana da Quaresma. 

 

Chegada: Silêncio – Oração pessoal 

Canto... 

 

 

REFRÃO CONTEMPLATIVO  

Misericordioso é Deus, sempre, sempre o cantarei….. 

ABERTURA  

De pé, fazendo o sinal da cruz nos lábios, durante o primeiro 
verso. 

- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor, 
Cante esta minha boca sempre o teu louvor! 

- Venham, adoremos, a nosso Senhor, (bis) 
A preparar sua páscoa ele nos chamou! (bis) 

- Todos, de joelhos, venham bendizer (bis) 
Humildes adoremos ao Deus que nos fez (bis) 

- Somos o seu povo, o rebanho seu, (bis) 
Ele é nosso Pastor, ele é nosso Deus! (bis) 

- Não fechemos hoje nosso coração, (bis) 
Sua voz escutemos com toda atenção! (bis) 

- Por quarenta anos Israel pecou, (bis) 
Ao longo do deserto só me desgostou. (bis) 

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito.(bis) 
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito.(bis) 
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- Ao Senhor voltemos, bem de coração, (bis) 
Que ele nos converta pelo seu perdão! (bis) 

MOMENTO PENITENCIAL 

Neste tempo de quaresma, com maior intensidade, somos 
convidados a deixar para trás sentimentos que nos aprisionam, 
rancores do passado, as tristezas que imobilizam a vida, aquilo que 
no presente foi motivo de queda, fracasso e frustrações. Façamos 
um minuto de silêncio. 

Numa atitude de conversão acolhamos esta água como expressão 
de nossa condição humana de pecadores, mas confiantes na 
misericórdia de Deus que nos perdoa. 

Dirigente: Enquanto somos aspergidos cantemos: 

Lavai-me, Senhor, lavai-me,  
E bem limpo, eu vou ficar!  
Senhor, vós me lavareis  
De tão limpo, eu vou brilhar! 

- Misericórdia de mim, Deus de bondade, misericórdia por tua 
compaixão! Vem me lavar das sujeiras do pecado, vem me livrar de 
tamanha perdição! Reconheço toda a minha maldade, diante de ti a 
vastidão de minha ofensa. Foi contra ti, meu Senhor, o meu pecado, 
e pratiquei o que é mau em tua presença.   

Mostrai-nos vossa bondade,  
Salvai-nos, ó Redentor! 
Senhor, eu peço, escutai-me,  
A vós chegue o meu clamor!  

HINO: 

Senhor eis aqui o teu povo, que vem implorar, teu perdão, é 
grande, o nosso pecado, porém é maior o teu coração. 
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- Sabendo que acolheste, Zaqueu, o cobrador, e assim lhe 
devolveste tua paz, e teu amor, também nos colocamos, ao lado dos 
que vão, buscar no teu altar, a graça do perdão. 

- Revendo em Madalena, a nossa própria fé, chorando nossas penas 
diante dos teus pés, também nós desejamos, o nosso amor te dar, 
porque só muito amor, nos pode libertar. 

- Motivos temos nós, de sempre confiar, de erguer a nossa voz, de 
não desesperar, olhando aquele gesto, que o bom ladrão salvou, 
não foi também, por nós, teu sangue que jorrou? 

LEITURA BÍBLICA 

- Evangelho – João 8, 1 - 11 

- Aclamação: Honra, glória, poder e louvor, a Jesus, nosso Deus e 
Senhor! 

- Meditação – Silêncio  

PRECES: 

Neste tempo favorável, neste dia da salvação, peçamos ao Senhor a 
graça da conversão, a renovação da nossa vida batismal, por meio 
de Jesus, o Cristo, o Escolhido de Deus. 

Caminha conosco, Senhor! 

- Para que sejamos como São José, justos e obedientes a vossa 
Palavra…. 

- Para que sejamos no meio do mundo sinal do teu Reino, 
testemunhas da tua verdade e do teu amor em nossos ambientes….  

- Para que renovados pela oração, o jejum e o amor fraterno, 
possamos aguardar com um coração livre e alegre a celebração da 
santa Páscoa...  

- Para que possamos compreender como Deus quer que os nossos 
GEDs sejam conduzidos ... 
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- Para que sejamos fiéis ao Deus verdadeiro e aos compromissos 
assumidos nesta Assembleia... 

Preces espontânea…… 

Pai nosso... 

ORAÇÃO 

Ó Deus, no teu esplendor, tu nos ofereces a luz deste dia! Faz 
penetrar no mais profundo de nossas vidas, a luz que vem do alto, 
Jesus Cristo, teu Filho. Com ele caminharemos, preparando a santa 

Páscoa. Te pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor. 

Amém. 

BÊNÇÃO 

 

 

 

 

Maria Mãe da Igreja, 
Rogai por nós. 

 

 

 

São Paulo Apóstolo, 
Rogai por nós. 
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Oração para a tarde do dia 19 de março de 2016 

Preparada pelo GED da Arquidiocese de 
Maceió, para 5ª Semana da Quaresma 

 

Chegada: Silêncio 

Oração pessoal 

 

 

INVOCAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO 

Canto: 

Deixa a luz do céu entrar (deixa a luz céu entrar) 
Deixa a luz do céu entrar (deixa a luz céu entrar)  
abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar 

LEITURA E REFLEXÃO 

Leitor 1: 

“E como o ouvirão, se ninguém o proclamar? 
E como o proclamarão, se não houver enviados?” 
(Rm 10,14-15) 

O tema de nossa assembleia é: “O MCC em estado permanente de 
Missão”. 

Dom Hélder Câmara nos diz que: 

“MISSÃO é partir, caminhar, deixar tudo, sair de si, 
quebrar a crosta do egoísmo que nos fecha no nosso Eu. 
É parar de dar volta ao redor de nós mesmos como se 
fossemos o centro do mundo e da vida. 
É não se deixar bloquear nos problemas do pequeno 
mundo a que pertencemos: A humanidade é maior. 
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MISSÃO é sempre partir, mas não devorar quilômetros. 
É, sobretudo abrir-se aos outros como irmãos, descobri-los 
e encontrá-los. 
E, se para descobri-los e amá-los, é preciso atravessar os 
mares e voar lá nos céus, então missão é partir até os 
confins do mundo.” 

 Leitor 2: 

Todo cristão é enviado a trabalhar para a construção do Reino de 
Deus. Nosso compromisso, desde o momento de nosso batismo, ao 
recebermos o Espírito Santo, é ser sinal de transformação no 
mundo.  É tomar a iniciativa e envolver-se na realidade dos 
ambientes que vivemos, por mais duras que sejam, para ver 
frutificar o trigo, sem perder as esperanças por causa do joio, “pois 
não se sentirá frustrado quem põe em ti sua confiança.” (Dn 3, 40) 

Nessa tarde, em que estamos reunidos para refletir sobre essa nossa 
vocação de ser “sal, fermento e luz”, como Igreja em estado 
permanente de missão, caminhando para a construção da nova 
Jerusalém, vamos louvar e agradecer a Deus por todos os momentos 
vividos em nossos GEDs durante o ano de 2015.  

ORAÇÃO 

1 -Senhor Jesus, Deus todo poderoso, criador e redentor dos 
homens e  de todas as criaturas, te louvamos e te agradecemos 
pelos momentos vividos, pelas dificuldades, pelos momentos de 
desesperança, pelas pequenas vitórias, pelos erros, pelos acertos.  

2 - Senhor Jesus, te pedimos que, em tua infinita misericórdia, 
perdoe nossos pecados, nossa insuficiência, nossas vaidades, nossas 
misérias humanas, e volte seu olhar para nossa vontade de acertar, 
de servir, de trabalhar.  

3- Senhor Jesus, te suplicamos por nossa Igreja sofrida, pelo papa 
Francisco, pela santificação do clero, por todos os leigos e leigas 
engajados na missão de evangelizar.  Te suplicamos  pelo 
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Movimento de Cursilhos, para que seja capaz de, como Igreja de 
Jesus Cristo, colaborar na transformação das realidades tão cruéis 
de nossos dias.  

Te pedimos por nossos familiares e por todos nós aqui presentes. 
Pelas intenções de cada um em particular. Te pedimos 
discernimento e força para realizar todos trabalhos dessa 
Assembleia e continuar nossa missão de evangelizar os ambientes. 

4- Que Maria, mãe da Igreja, seja amparo e exemplo em nossa 
caminhada, nos ajudando a dizer nosso “sim” diário e obediente à 
vontade de Jesus. 

5- Senhor Jesus, que possamos, a exemplo de São Paulo, patrono do 
Movimento de Cursilhos, dizer: “Anunciar o Evangelho não é um 
título de honra para mim, pelo contrário, é uma necessidade que me 
foi imposta. Aí de mim se não anunciar o Evangelho” (1Cor 9,17). 

Todos: Pai-Nosso e Ave-Maria 

Leitor 1: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo 

Canto... 

 

 

“Não tenham 
medo de levar 
Cristo a todos 
os ambientes”. 

Papa Francisco   
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CELEBRAÇÃO SÃO JOSÉ, ESPOSO DE NOSSA SENHORA. 
SOLENIDADE (19 DE MARÇO DE 2015)  

 

Canto de entrada  

1. Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar?(2x) 
Quem tem as mãos limpas, e o coração puro.  
Quem não é vaidoso e sabe amar.(2x) 

2. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar? (2x) 
Ó dá-me as mãos limpas,  e o coração puro 
Arranca a vaidade, ensina-me a amar.(2x) 

3. Senhor, já posso entrar no santuário  pra te louvar?(2x) 
Teu sangue me lava, Teu fogo me queima. 
O Espírito Santo, inunda meu ser.(2x) 

ATO PENITENCIAL 

1-Eu confesso a Deus e a vós irmãos, / tantas vezes pequei não fui fiel: / 
Pensamentos e palavras, atitudes e omissões... Por minha culpa, tão 
grande culpa. Senhor, piedade!   Cristo piedade!  * Tem piedade, ó Senhor 
(2x) 

2-Peço a virgem Maria, nossa mãe / e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. 
/ A Deus pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão. Por teu amor, Teu 
grande amor.  Senhor, piedade!   Cristo piedade!  * Tem piedade, ó Senhor 
(2x) 

Glória – Festa de São José 

Glória, Glória / (Ao Pai criador, ao Filho redentor / e ao Espírito Glória 2x) 

Ao Pai o criador de tudo, / ao Filho redentor dos homens /(E ao Espírito de 
amor/ demos sempre: Glória! 2x) 

LITURGIA DA PALAVRA 

1ª leitura:  

Leitura do Segundo Livro de Samuel (2Sm 7,4-5a.12-14a.16) 
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Naqueles dias, 4a Palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: 
5a"Vai dizer ao meu servo Davi: 'Assim fala o Senhor: 12Quando chegar o 
fim dos teus dias e repousares com teus pais, então, suscitarei, depois de ti, 
um filho teu, e confirmarei a sua realeza. 13Será ele que construirá uma 
casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. 14aEu 
serei para ele um pai e ele será para mim um filho. 16Tua casa e teu reino 
serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para 
sempre'". 

Palavra do Senhor. 

Todos: Graças a Deus. 

SALMO RESPOSTA: 88 

— Eis que a sua descendência durará eternamente. 

— Eis que a sua descendência durará eternamente. 

— Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em 
geração eu cantarei vossa verdade! Porque dissestes: "O amor é garantido 
para sempre!" E a vossa lealdade é tão firme como os céus. 

— "Eu firmei uma Aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um 
juramento a Davi, meu servidor. 

Para sempre, no teu trono, firmarei tua linhagem, de geração em geração 
garantirei o teu reinado!" 

— Ele, então, me invocará: 'Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois 
meu Rochedo onde encontro a salvação!' Guardarei eternamente para ele 
a minha graça e com ele firmarei minha Aliança indissolúvel. 

2ª leitura:  

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos (Rm 4,13.16-18.22) 

Irmãos, Não foi por causa da Lei, mas por causa da justiça que vem da fé, 
que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou à sua 
descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a 
condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus 
continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a 
descendência que se apega à Lei, quanto para a que se apoia somente na fé 
de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: "Eu fiz de ti pai de 
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muitos povos". Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus que vivifica 
os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana 
esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de 
muitos povos, conforme lhe fora dito: "Assim será a tua posteridade". Esta 
sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. 

Palavra do Senhor. 

Todos: Graças a Deus. 

EVANGELHO 

Canto de Aclamação do Evangelho 

Palavra de Salvação somente o céu tem pra dar / Por isso meu 
coração se abre para escutar.  

Por mais difícil que seja seguir / Tua palavra queremos ouvir. 

Por mais difícil de se praticar / Tua Palavra queremos guardar. 

Dirigente: O Senhor esteja convosco. 

Todos: Ele está no meio de nós. 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus (Mt 1,16.18-
21.24a) 

Todos: Glória a vós, Senhor. 

Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o 
Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava 
prometida em casamento a José, e, antes de viverem juntos, ela ficou 
grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não 
querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria, em segredo. Enquanto 
José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe, em sonho, e lhe 
disse: "José, Filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua 
esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um 
filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus 
pecados". Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia 
mandado. 

Dirigente: Palavra da Salvação. 
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Todos: Glória a vós, Senhor.  

PRECES 

Todos: Senhor ajude-nos a construir uma sociedade justa, fraterna, 
solidária e na paz. 

• Que o Espírito Santo nos ajude a caminhar na unidade e na busca do 
bem comum, rezemos:  

• Que a palavra de Deus nos ajude a nos afastarmos do pecado e nos dê 
força para retornamos a comunhão com Deus e com a natureza, 
rezemos: 

• Pedimos Senhor, pela nossa Assembleia, pelos nossos GEDs e pelos que 
governam, a fim de que, iluminados pela Vossa palavra possam 
propiciar a construção de um mundo de justiça, rezemos: 

• Senhor, abençoai a cada um de nós, as nossas famílias, e dai coragem, 
disposição e firmeza para protegermos a criação e cuidarmos do 
saneamento de nossas comunidades, para que tenhamos vida em 
plenitude, rezemos: 

• Pelo nosso papa Francisco, pelos nossos bispos, sacerdotes, diáconos, 
religiosos e religiosas, leigos e leigas e todos os povos da terra, para que 
vivam a fraternidade e a paz e busquem cada dia renovar a esperança 
de um mundo novo, rezemos: 

OFERTÓRIO 

Canto do Ofertório 

1- A Ti meu Deus, elevo meu coração 
Elevo as minhas mãos, meu olhar minha voz 
A Ti meu Deus, eu quero oferecer 
meus passos e meu viver 
Meus caminhos meu sofrer 

A tua ternura, Senhor, vem me abraçar b 
E a tua bondade infinita, me perdoar. 
Vou ser o teu seguidor, e te dar o meu coração 
Eu quero sentir o calor de tuas mãos 
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2- A Ti meu Deus, que és bom e que tens amor 
Ao pobre e ao sofredor vou servir e esperar.  
Em Ti Senhor, humildes se alegrarão. 
Cantando a nova canção de esperança e de paz. 

ORAÇÃO EUCARISTICA - II 

PR.: O Senhor esteja convosco. 
AS: Ele está no meio de nós. 
PR.: Corações ao alto. 
AS: O nosso coração está em Deus. 
PR.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 
AS: É nosso dever e nossa salvação. 

PREFÁCIO (A MISSÃO DE SÃO JOSÉ) 

PR.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
poderoso, e na solenidade de São José, servo fiel e prudente, celebrar os 
vossos louvores. Sendo ele um homem justo, vós o destes por esposo à 
vigem Maria, mãe de Deus, e o fizestes chefe da vossa família, para que 
guardasse, como pai, o vosso Filho único, concebido do Espírito Santo, 
Jesus Cristo, Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, 
proclamamos vossa bondade, cantando (dizendo) a uma só voz... 

PR.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, 
pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que 
se tornem para nós o Corpo e (+) o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso. 

AS: Santificai nossa oferenda, ó Senhor! 

PR.: Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, 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 tomou o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: 
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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 A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM. 

Eis o mistério da fé! 

AS: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição. 

PR.: Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, 
nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e vos 
agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença 
e vos servir. 

AS: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 

E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, 
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. 

AS: Fazei de nós um só corpo e um só espírito! 

PR.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo 
inteiro: que ela cresça na caridade, com o Papa (N.), com o nosso Bispo 
(N.), e todos os ministros do vosso povo. 

AS: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja! 

PR.: Lembrai-vos também dos (outros) nossos irmãos e irmãs que 
morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta 
vida: acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. 

AS: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos! 

PR.: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos 
participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu 
esposo e os santos Apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a 
fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. 

AS: Concedei-nos o convívio dos eleitos! 

PR.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para 
sempre. 

AS: Amém.  
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COMUNHÃO 

Canto 

Eu vim para que todos tenha vida, / Que todos tenham vida 
plenamente. 

1. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor;/ 
Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão: / Onde 
está o teu irmão, eu estou presente nele. 

2. "Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os males"; / Hoje 
és minha presença junto a todo sofredor:/ Onde sofre o teu 
irmão, eu estou sofrendo nele. 

3. "Entreguei a minha vida pela salvação de todos";/ 
Reconstrói, protege a vida de indefesos e inocentes: / Onde 
morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. 

4. "Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido"/Busca, 
salva e reconduze a quem perdeu toda a esperança: / Onde 
salvas teu irmão, tu me  estás salvando nele. 

BÊNÇÃO FINAL 

Canto 

Olha o que foi meu bom José / se apaixonar pela donzela, / 
dentre todas a mais bela, de toda a sua Galileia.                          

Casar com Débora ou com Sara,/meu bom José você podia,/ e 
nada disso acontecia, você foi amar Maria. 

Você podia simplesmente,/ ser carpinteiro e trabalhar,/ sem 
nunca ter de se exilar, de se esconder com Maria. 

Meu bom José você podia / ter muitos filhos com Maria/ e teu 
ofício ensinar, como teu pai sempre fazia. 

Por que será meu bom José,/ que esse teu pobre filho um dia,/ 
andou com estranhas ideias,/ que fizeram chorar Maria. 

Me lembro às vezes de você,/ meu bom José, meu grande 
amigo,/ que desta vida só queria/ ser feliz com sua Maria. 
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Oração para a manhã do dia 20 de março de 2016 

Preparada pelo GED da Diocese de Patos, para o 
Domingo de Ramos da Paixão do Senhor Quaresma 

 

 

Chegada: Silêncio 

Oração pessoal 

 

 

Dirigente: Minhas irmãs, meus irmãos, bom dia! 

Iniciemos a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo! 

Todos: Amém 

Dirigente: E agora invoquemos as luzes do Espírito Santo, cantando. 

Todos: A nós descei Divina Luz (Bis) 

Em nossas almas acendei, o amor, o amor de Jesus (Bis) 

Dirigente: Estamos vivendo o tempo da quaresma. Tempo de 
reflexão, de perdão, de penitência. Juntos, vamos nos colocar diante 
da misericórdia de Deus Pai, que nesta manhã nos acolhe com amor, 
cantando o nosso Ato Penitencial: 

Todos: Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia! 
Senhor, escuta o lamento e tem de nós compaixão. 
Ao povo dá novo alento, a tua graça e perdão. 

Dirigente:  Oração a Jesus Misericordioso: 

Todos: Jesus Misericordioso, nós pecadores, prostrados em vossa 
presença, vos adoramos e glorificamos pelo vosso amor infinito. 
Agradecemos os grandes dons que nos concedeste. Pedimos 
humildemente, que nesta quaresma que se aproxima possamos 
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olhar o Senhor com bastante amor e humildade! Que possamos 
fazer penitência, que os nossos gestos sejam de bondade, sabendo 
perdoar e amar todas as pessoas  que cruzarem o nosso caminho. 
Faça com que através das nossas orações possamos receber suas 
graças e viver na sua Paz infinita. Amém! 

Dirigente: Cantando, aclamemos o EVANGELHO: 

Todos: Aleluia!  Aleluia! Aleluia! 

Ponho-me a ouvir: o que o Senhor dirá? / Ele vai falar, vai falar de 
paz! / pela minha voz e pelas minhas mãos / Jesus Cristo vai, vai 
falar de paz! 

LEITOR  

Eu vos anuncio o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas (l9,1-10) 

Dirigente: (Momento de meditar a Palavra) 

A palavra é para ser conhecida e colocada em prática. Nada valeria 
para nós, conhecermos toda a Bíblia e não vivê-la. Por isso, vamos 
interiorizar o que ouvimos no Evangelho.  

Dirigente: Elevemos a Jesus Misericordioso e amigo, os nossos 
pedidos, confiantes na sua misericórdia. 

1. Jesus misericordioso, santificai nossa mente e aumentai nossa 
fé! 

2. Jesus misericordioso, vivo na Igreja, atraí todos à vossa escola! 
3. Jesus misericordioso, libertai-nos do erro, dos pensamentos 

inúteis e das trevas! 
4. Jesus misericordioso, caminho entre o Pai e nós, tudo vos 

oferecemos e de vós tudo esperamos! 
5. Jesus misericordioso, caminho da santidade, tornai-nos vosso 

fiel seguidor! 
6. Jesus misericordioso, tornai-nos perfeitos como o Pai que está 

nos céus! 
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7. Jesus misericordioso, vivei em nós, para que nós vivamos em 
vós! 

8. Jesus misericordioso, não permitais que nos separemos de vós!  
9. Jesus misericordioso, fazei-nos viver eternamente na alegria do 

vosso amor! 
10. Jesus misericordioso, que nós sejamos  luz  para  o mundo! 
11. Jesus misericordioso, que nós sejamos vossos (as) testemunhos 

(as) autênticos (as) diante dos homens! 
12. Jesus misericordioso, fazei que nossa presença contagie a todos 

com vosso amor e vossa alegria. 

Dirigente: ORAÇÃO: 

Todos: Senhor, agradecemos este encontro, esta oração 
comunitária, a vossa palavra que ouvimos, a comunhão que 
formamos. Senhor, obrigado pelas irmãs e irmãos na fé que aqui 
vieram para rezar, louvar, trabalhar e agradecer. Nós somos vossa 
família. Senhor, acompanhai nossa vida, nossas lutas de cada dia, 
nossa alegria e nossa tristeza. Cada um de nós seja: mais otimista, 
mais caridoso, mais atencioso e alegre. Cada um de nós seja 
portador de paz e de bondade, um coração cheio de esperança. 
Assim estaremos cumprindo o mandamento do amor ao próximo e 
estaremos amando a vós. Acima de todas as coisas. Senhor, muito 
obrigado.   Amém! 

Dirigente: De mãos dadas, rezemos a oração que o Senhor nos 
ensinou: 

Pai nosso que estais nos céus ... 

SÃO PAULO, APÓSTOLO, ROGAI POR NÓS. 

NOSSA SENHORA, MÃE DA IGREJA, ROGAI POR NÓS. 

Todos: estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 
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DIRIGENTES DO MCC, REGIONAL NORDESTE 2 (2016) 

PROVÍNCIA DE ALAGOAS 
1.GED Maceió e Setores Viçosa e União dos Palmares 
Coordenador: Jorge Daniel Doutel Lemos 
E-mail: coordenador@mccmaceio.org.br e 
jorged.lemos@gmail.com 
Telefone: (82) 99982-8900 
2.GED Palmeira dos Índios  
Coordenador: José Ailton da Silva 
E-mail: margareth.ailton@gmail.com 
Telefones: (82) 99999-6797 e (82) 3421-2426 
3.GED Palmeira dos Índios, Setor Delmiro Gouveia 
Coordenador: Erivan Rodrigues Lima 
E-mail: mccdelmirogouveia@hotmail.com e 
lourenconetinho@hotmail.com 
Telefones: (82) 99612-1003 e (82) 98818-2653 
4.GED Batalha  
Coordenadora: Kessya Carla e Silva Lima 
E-mail: kessya.carla@bol.com.br 
Telefones: (82) 99982-0026    
5. GED Batalha, Setor Santana do Ipanema  
Coordenador: Maria Aparecida de Lima 
E-mail: aparecida.lima@casal.al.gov.br 
Telefone: (82) 996047900  
6.GED São Miguel dos Campos  
Coordenador: José Jorge da Silva 
E-mail: jjsbacharel@gmail.com 
Telefones: (82) 99904-2434 
PROVÍNCIA DE PERNAMBUCO 
1.GED Caruaru e Setor São Caetano  
Coordenador: Michelline Pimentel  
E-mail: cursilhocaruaru@hotmail.com e michellinepp@outlook.com 
Telefones: (81) 99988-0470 
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2.GED Lajedo  
Coordenadora: Miriam Silvanete Teles de Viveiras Serafim Dias 
E-mail: miriam37teles@hotmail.com e 
gedgaranhuns@hotmail.com  
Telefone: (87) 99640-8382  
3.GED Olinda e Recife e Setor Vitória de Santo Antão 
Coordenadora: Suzana Coelho da Rocha 
E-mail: gedrecife@gmail.com e s.coelho.rocha@bol.com.br 
Telefones: (81) 9987-1666 e (81) 3427-2425 
PROVÍNCIA DA PARAÍBA 
1.GED Campina Grande  
Coordenador: Martin Elviro de Medeiros 
E-mail: martimelviro@uol.com.br 
Telefones: (83) 98724-2436 e (83) 3322-2245 
2.GED Patos  
Coordenador: Lindomar Henrique Marinho 
E-mail: lindomarhenriquemarinho@gmail.com 
Telefones: (83) 9619-6801 e (83) 3421-2165 
PROVÍNCIA DO RIO GRANDE DO NORTE 
1.GED Mossoró  
Coordenadora: Antônia Kátia Pinheiro de Medeiros 
E-mail: katiapinheiro@ufersa.edu.br 
Telefones: (82) 9416-2090 e (84) 3321-5781 
GER NORDESTE 2 
1.Coordenador: Luiz Alberto Teixeira 
Província: Pernambuco 
E-mail: gernordeste2@cursilho.org.br e 
teixeira@projetecnet.com.br 
Telefones: (81) 99615-3064 e (81) 3316-0700  
2.Vice coordenador: Antônia Kátia Pinheiro de Medeiros 
Província: Rio Grande do Norte 
E-mail: katiapinheiro@ufersa.edu.br 
Telefones: (82) 9416-2090 e (84) 3321-5781 
3.Secretário: Gustavo Grillo Teixeira 

www.gernordeste2.com.br 
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Província: Pernambuco 
E-mail: ggteixeira@gmail.com e gernordeste2@cursilho.org.br 
Telefones: (81) 99869-2300 e (81) 3316-0700 
4.Tesoureiro: Elias Marques da Cruz 
Província: Pernambuco 
E-mail: eliasmarquescruz@hotmail.com 
Telefones: (81) 99277-3755 e (81) 3325-6386 
5.Representante Jovem: Giselda Carlos da Silva Santos – Zél 
Província: Alagoas 
E-mail: zel_gi@hotmail.com 
Telefones: (82) 99660-0697 e (82) 98863-5897 
6.Assessor Eclesiástico: Pe. Manoel Henrique de Melo Santana 
Província: Alagoas (Maceió) 
E-mail: manoelhsantana@ig.com.br 
Telefone: (82) 99969-9012 
7.Assessor Eclesiástico Adjunto: Pe. Erivaldo Alves Ferreira 
Província: Paraíba (Patos) 
E-mail:  pe.erivaldoalves@hotmail.com 
Telefones: (83) 8102-1296 
8.Assessor Eclesiástico Adjunto: Pe. José Aparecido da Silva 
Província: Alagoas (Palmeira dos Índios) 
E-mail:  pejoseaparecido@ig.com.br 
Telefones: (82) 99984-6183 e (82) 3641-127 
 

 
www.cursilho.org.br 
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Laudato Si

«“Todo o universo é uma linguagem do

amor de Deus, do seu carinho por nós.

O solo, a água, as montanhas: Tudo é carícia de Deus”.»

Papa Francisco



Grupo Executivo Regional Nordeste 2
Site: http://gernordeste2.com.br

E-mail: gernordeste2@cursilho.org.br
Coordenador: (81) 99615 3064


	Capítulo VI – Aspectos financeiros
	Capítulo VII – Disposições Gerais
	Capítulo VIII – Disposições finais
	E1.pdf
	7: Capa Externa

	E1.pdf
	7: Capa Externa

	I1.pdf
	6: Interna 1

	I2.pdf
	6: Interna 1

	E2.pdf
	7: Capa Externa


