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APRESENTAÇÃO
Queridas irmãs e queridos irmãos, membros das equipes de liturgia das
Comunidades Eclesiais de Base de nossa Diocese de Cachoeiro de Itapemirim,
com imensa satisfação que apresentamos a Ed. do CELEBRANDO Nº. 138 (Terceira
parte) – Ano A . XXI – 3ª. Parte Tempo Comum – Agosto e Setembro de 2020.
Celebramos o dia a dia da vida de Jesus. É para nós o momento de entrar
em contato com o mistério, aprofundar o conhecimento e celebrá-lo na sagrada
liturgia. Cada celebração é uma irrupção de Deus na vida da comunidade e na
vida pessoal de cada um. Há tempos em que não temos festas que lembram fatos
da História da Salvação. Restam, no calendário 34 semanas que chamamos Tempo
Ordinário ou Tempo Comum. Uma parte menor dessas semanas vem antes da
Quaresma e a outra, maior, segue a festa de Pentecostes até o Advento. Não se
celebra um acontecimento, mas toda a vida de Cristo em sua globalidade.
Celebramos, em agosto, o Mês Vocacional. Neste ano, com o tema “Amados
e Chamados por Deus” e o lema “És precioso aos meus olhos. Eu te amo” (Is
43,1-5), importante fortalecer a oração pelas vocações em comunidade, na família
e nas redes sociais buscando despertar nossos adolescentes e jovens ao chamado
de Deus para o serviço na Igreja.
Celebramos, também, o mês da Bíblia em setembro. A Igreja nos convida ao
estudo mais aprofundado do livro do Deuteronômio, com o lema “Abre tua mão
para o teu irmão” (Dt 15,11). Esta reflexão despertará, em nós, a preocupação
com promoção da justiça, a solidariedade com os pobres, com o órfão, com a
viúva e com o estrangeiro.
A todos e a todas, desejamos debaixo do manto e da intercessão da Mãe
Aparecida, rainha e padroeira do Brasil, reunidos em comunidade ou em família,
presencialmente ou virtualmente, frutuosas celebrações do Mistério Pascal de Cristo!

Pe. Thiago da Silva Vargas

Coordenador da Equipe Diocesana para Liturgia
Reitor do Seminário Maior São João Maria Vianney
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INTRODUÇÃO
Chegamos à Edição de nº 138, na qual celebraremos os domingos da 3ª parte
do Tempo comum que compreendem os meses de agosto e setembro. Em agosto,
rezaremos pelas vocações, este ano, em específico, a inspiração principal do mês
vocacional está em sintonia com a Exortação Pós-Sinodal do Papa Francisco, a
Christus Vivit, apresentada aos jovens e que traz orientações pastorais para toda
a Igreja. Com o tema “Amados e Chamados por Deus” e o lema “És precioso aos
meus olhos. Eu te amo” (Is 43,1-5), importante motivar a oração pelas vocações
nas comunidades, buscando conscientizar adolescentes e jovens ao chamado de
servir a Igreja.
No mês de setembro, as comunidades são convidadas a estudar o livro
sagrado, assim, com São Jerônimo, percorrer os dias deste mês, tempo de vida e de
flores primaveris, com uma conversão pastoral profunda da leitura e da vivência
diária do que nos ensina a Sagrada Escritura. A Igreja no Brasil irá celebrar o mês
da Bíblia 2020, em sintonia com a Comissão Episcopal Pastoral para a Animação
Bíblico-Catequética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB),
fundamentando-se no livro do Deuteronômio, com o lema “Abre tua mão para o
teu irmão” (Dt 15,11). Destaca-se no livro a preocupação de promover a justiça, a
solidariedade com os pobres, com o órfão, com a viúva e com o estrangeiro.
Que nossas comunidades possam celebrar com alegria o Tempo Comum,
Tempo verde; verde de quem caminha no pequeno dia a dia cheio de esperança,
porque sabe que o Filho de Deus veio habitar entre nós, entrou na vida de cada
um para santificar: “O Verbo se fez carne e armou sua tenda entre nós” (Jo 1,14). Que
esses domingos do Tempo Comum seja, tempo de graça, tempo de vigilância
amorosa, tempo de esperança!

Pela equipe do celebrando:
Sueli Coelho Moreira Volpini
Coordenadora
kabiel@hotmail.com
e-mail: ocelebrando@gmail.com
Blog: http://ocelebrando.blogspot.com.br/
Facebook: Celebrando Diocese de Cachoeiro
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CONSIDERAÇÕES GERAIS PARA
AS EQUIPES DE LITURGIA
I – Por quê Setembro – mês da Bíblia?
Desde 1947, celebra-se o DIA DA BÍBLIA em 30 de setembro, data de falecimento
de São Jerônimo, grande biblista da Igreja Católica.
Já o mês da Bíblia foi proposto pela Arquidiocese de Belo Horizonte (MG) em
1971, lembrando a memória desse santo. O Serviço de Animação Bíblica das
Paulinas passou a propagar, então, Setembro como mês da Bíblia, multiplicandose os grupos de estudo, fazendo com que a CNBB instituísse oficialmente o mês
de Setembro como Mês da Bíblia em todo o país, lançando aos poucos um tema
oficial a cada ano. E vários países da América Latina e África fizeram o mesmo.
São Jerônimo, conhecido por “Doutor Bíblico”, nasceu na Dalmácia e educou-se
em Roma.
Alguns dados:
•

Nasceu na Dalmácia no ano 347 e morreu no ano 420.

•

Doutor Bíblico e o mais erudito entre os padres da Igreja Latina.

•

Além do Latim, dominava o grego e o hebraico.

•

Viveu uns anos na Palestina, como eremita.

•

Ordenado sacerdote no ano 379 pelo Bispo Paulino, em Antioquia.

•

Ouvinte de São Gregório de Nazianzo.

•

Amigo de São Gregório de Nissa.

•

De 382 a 385, foi secretário do Papa São Dâmaso.

São Jerônimo pregava o ideal de santidade entre as mulheres da nobreza romana
e combatia os maus costumes do clero. Nele se destacava a austeridade, o
temperamento forte, o amor à Igreja e à Sé de Pedro.
II – Neste Ano de 2020, o mês da Bíblia tem como tema: “ABRE A MÃO PARA
TEU IRMÃO”. E para estudo, o Livro de DEUTERONÔMIO, buscando oferecer uma
experiência de fé, aos que concordassem com a proposta ao que Deus queria
revelar de si mesmo.
Intenção: reunir as pessoas para conversar sobre aquele Deus que se revela e se
deixa conhecer. E procurar trazer para o hoje o contexto a ser vivido segundo a
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Palavra de Deus, estudando e interpretando o que se lê.
O Livro do Deuteronômio é um livro rico em reflexões morais e éticas, com
leis para regular as relações com Deus e o próximo. Um livro que nos ajuda a
compreender o processo de revelação de Deus: de um Deus severo (tempos
mais antigos) para um Deus misericordioso (tempos mais tardios). Destacase no Livro a preocupação em promover a justiça, a solidariedade com os
pobres, com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro. São leis humanitárias
encontradas também no Código da Aliança (Ex 20-23)
Sugestão: leia em sua Bíblia, capítulo 32, esse cântico de Moisés e medite suas
bênçãos, capítulo 33.
Lembrete: A Bíblia possui duas naturezas: HUMANA, porque foi escrita por
homens. E DIVINA, porque inspirada por Deus. É chamada “O LIVRO”, pela sua
importância e suprema autoridade.
III - A Bíblia é parte essencial da Liturgia Eucarística e faz parte de toda e qualquer
celebração Sacramental. Nela se ilumina e se fundamenta todo o ensino da Igreja.
Um tesouro incalculável para nos colocarmos face a face com a misericórdia do
Pai.
A “VULGATA”, como é denominada a tradução da Bíblia em Latim, tornou-se oficial
desde o Concílio de Trento
“A Bíblia é a Palavra de Deus semeada no meio do povo.”
Bom estudo!
Marly MoulinSeibert
Pela Equipe do Celebrando
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18º DOMINGO DO TEMPO COMUM
02 de Agosto de 2020
Cor Litúrgica: Verde - Nº. 1410
“Deem vocês mesmo de comer!”

a seu povo e servidor de todos,
particularmente dos que sofrem
grandes necessidades”. Vamos rezar
pelo nosso pároco____________
que se coloca a serviço, acompanha
e orienta a caminhada de nossas
comunidades.

Refrão orante: Não nos cansemos de
fazer o bem!/ Não nos cansemos de
fazer o bem! (Cartilha Diocese)

01. Motivação

Animador: Irmãos e irmãs, iniciamos
o mês de Agosto, tempo em que
a Igreja nos convida a rezar pelas
vocações. Neste domingo, em especial,
celebramos a vocação ao ministério
ordenado: diáconos, padres e bispos.
Como Igreja, reunida em torno do altar
da Palavra e da Eucaristia, rezemos
pelo clero de nossa Diocese.

(Nesse momento, entra alguém com a estola)

03. Ato Penitencial

Min. da Palavra: Deus nos acolhe em
sua casa e nos oferece a graça do seu
perdão.Reconhecendo a misericórdia
do Pai, peçamos perdão.
Breve Momento silêncio
Canto Penitencial

Canto / Procissão de entrada

02. Acolhida

Min. da Palavra: Deus de misericórdia,
que tem compaixão dos pequenos,
olhe com carinho para cada um de
nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo.
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: Que o amor do Pai, a
graça do Filho e a presença do Espírito
Santo iluminador estejam sempre
convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!

04. Glória
Canto

05. Oração Inicial:

Min. da Palavra:
Mostrai, Deus
da vida, o vosso bem-querer a esta
comunidade reunida e dirigi o povo
que vos reconhece como Pastor e
guia. Manifestai a vossa misericórdia
sobre toda a vossa criação e ajudai-

Min. da Palavra: Lembremos hoje
da vocação para o ministério
ordenado: diáconos, padres e
bispos. “O presbítero, à imagem do
Bom Pastor, é chamado a ser homem
de misericórdia e compaixão. Próximo
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08. Preces da Comunidade

nos a preservar a terra, para que todos
os seres criados tenham vida, em
abundância. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Com o coração
repleto da riqueza de Deus que é amor,
perdão, partilha e paz, elevemos nossa
prece com confiança.
Resp.: Ó SENHOR, DAI-NOS SEMPRE
DESTE PÃO!
Seguem as preces preparadas pela
comunidade.
Encerrar as preces com a Oração vocacional
ou canto vocacional (enviai...)

01. Primeira Leitura
Isaías 55,1-3

02. Salmo Responsorial 144 / 145

Min. da Palavra: Senhor, ajudai-nos
sempre a partir o pão com nossos
irmãos famintos, e atendei a nossa
prece de filhos e filhas.
Ass.: Amém!

Resp.: Vós abris a vossa mão e saciais
os vossos filhos.

03. Segunda Leitura
Romanos 8, 35.37-39

04. Aclamação ao Evangelho

Aleluia, Aleluia, Aleluia.
O homem não vive somente de pão,
mas de toda palavra que sai da boca de
Deus, e não só de pão. Amém. Aleluia,
aleluia!

01. Partilha

Canto / procissão

Min. da Palavra: Pai de amor, vós
sois nosso tesouro. Em vós queremos
colocar nosso coração. Assim seremos
ricos de verdade: ricos de amor, ricos
de solidariedade, ricos de vossa graça.
Temos pouco, mas damos do nosso
pouco para que aumente o nosso
amor. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

05. Evangelho
Mateus 14, 13-21

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!
Min. da Palavra: Proclamação do
Evangelho de Nosso Senhor Jesus
Cristo, segundo Mateus.
Ass.: Glória a vós, Senhor!

Momento em que o Ministro da Eucaristia
busca as reservas eucarísticas enquanto todos
cantam um refrão próprio, para acompanhar
a entrada solene do Santíssimo.

06. Homilia

02. Louvação

O Ministro não se deve estender por mais de
10 minutos.

Min. da Palavra: A nossa proteção está
no nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra!

07. Profissão de Fé

Min. Palavra: Professemos a nossa fé no
Deus que sacia nossa fome e nossa sede
de vida e salvação: Creio em Deus Pai...

Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, a minha
oração.
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Ass.: E chegue até vós o meu clamor!
Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

01. Pai Nosso

Min. da Palavra: O Senhor nos
comunicou o seu Espírito. Com
confiança e a liberdade de filhos,
digamos juntos: Pai nosso...

Min. da Palavra: Nós te damos graças,
ó Deus da vida, porque neste dia santo
de domingo nos acolhes na comunhão
do teu amor e renovas nossos corações
com a alegria da ressurreição de Jesus.
Ass.: Nós te damos muitas graças, te
rogamos, ó Senhor.

02. Oração da Paz

Min. da Palavra: 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; dailhe, segundo o vosso desejo, a paz e a
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai
e o Espírito Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Esta comunidade
aqui reunida recorda a vitória de Jesus
sobre a morte, escutando a sua Palavra
e dando graças, na esperança de ver
o novo céu e a nova terra, onde não
haverá mais fome, nem morte, nem dor,
e onde viveremos na plena comunhão
do teu amor.
Ass.: Nós te damos muitas graças, de
rogamos, ó Senhor.

Min. da Palavra: A paz do Senhor
esteja convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!
Min. da Palavra: Irmãos e irmãs,
saudai-vos num gesto de comunhão
fraterna.
(Seguir as orientações da diocese)

Min. da Palavra: Com Jesus que,
muitas vezes, reuniu-se com os seus
para comer e beber, revelando que o
teu reino havia chegado, nós também
nos alegramos com ele nesta mesa.
Ass.: Nós te damos muitas graças, de
rogamos, ó Senhor.

03. Comunhão

Min. da Eucaristia: “Eu sou o pão da
vida. Quem vem a mim nunca mais terá
fome e o que crê em mim nunca mais
terá sede”. Felizes os convidados para a
ceia do Senhor! Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo!
Ass.: Senhor, eu não sou digno de que
entreis em minha casa, mas dizei uma
palavra e eu serei salvo!

Min. da Palavra: Envia sobre nós o teu
Espírito,apressa o tempo da vinda do
teu reino e recebe o louvor de todo o
universo e de todas as pessoas que te
buscam.
Ass.: Glória a ti, Senhor, graças e
louvor.

Canto / procissão

04. Oração Final

Min. da Palavra: Pai de bondade,
mais uma vez preparastes para nós a
mesa e provestes o necessário para o
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nosso sustento. Acompanhai-nos nesta
semana que começa e fortalecei-nos
em vossos caminhos, para que a busca
do vosso reino e de vossa justiça ocupe
todas as nossas energias. Por Cristo,
nosso Senhor.
Ass.: Amém!

Colocar também o tema (versículo
da celebração bem
legível. Para dar início à celebração,
entoar o refrão orante, e acender a
vela do altar.
do evangelho)

• Preparar um local com símbolos
que represente as vocações.
• Lembrete:

1. Avisos / compromissos
comunidade
2. Homenagens

No dia 4 de agosto,
celebramos o dia de São João Maria
Vianney, o Cura D’Ars, patrono dos padres;
no dia 10 de agosto, o dia de São Lourenço,
patrono dos diáconos.

da

Rito da Palavra
• Valorizar o salmo, não como
simples hino, mas como Palavra
de Deus, apresentada de forma
poética e cantada. A função de
salmista tem a mesma importância
de leitor. A assembleia canta o
refrão e, em silêncio, acolhe a
palavra cantada pelo (a) salmista,
que entoa as estrofes.

3. Bênção Final

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!
Min. da Palavra: Abençoe-vos o Deus
todo poderoso: Pai, Filho e Espírito
Santo.
Ass.: Amém!

Rito de Agradecimento
• No rito de agradecimento, podese trazer alimentos para doações.

Min. da Palavra: Ide em Paz. Colocai
em prática a Palavra de Deus, sendo
alegres portadores da paz! Que o
Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!

Ritos Finais
• Pedir a assembleia para que traga
alimentos para serem partilhados
no próximo domingo, no qual
celebraremos o dia dos pais e
também a vocação familiar.

Canto opcional

Neste ano, a inspiração principal do
mês vocacional está em sintonia
com a Exortação Pós-Sinodal do
Papa Francisco, a Christus Vivit,
apresentada aos jovens e que traz
orientações pastorais para toda

Ritos Iniciais
• Na porta principal da Igreja,
preparar um bonito painel
lembrando o mês vocacional,
dando destaque à vocação
específica de cada domingo.
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a Igreja.Com o tema “Amados e
Chamados por Deus” e o lema “És
precioso aos meus olhos. Eu te
amo” (Is 43,1-5).

Introdução: A liturgia do 18º Domingo
do Tempo Comum apresenta-nos o
convite que Deus nos faz para nos
sentarmos à mesa que Ele próprio
preparou, e onde nos oferece
gratuitamente o alimento que sacia a
nossa fome de vida, de felicidade, de
eternidade.
Primeira Leitura: O profeta Isaías
usa a expressão de comprar trigo,
vinho e leite sem pagar. O que ele
quer nos dizer é que o que Deus nos
dá é muito mais do que podemos
retribuir. Deus é sempre infinitamente
generoso, mesmo quando estragamos
a festa da vida. O povo Hebreu estava
mal, quando ele pronunciou este
discurso. Mas o profeta anuncia novos
tempos se a Aliança com o Senhor
for cumprida. Deus se apresenta
como Aquele que sacia os famintos
e sedentos com generosidade. Os
alimentos aqui citados água, vinho,
leite e pão, têm um sentido simbólico.
A água é símbolo da fé: o povo estava
sem fé, incrédulo em mudanças, sem
esperança; o vinho é símbolo da
alegria e da harmonia: o povo estava
triste, e em estado de pessimismo; o
leite é o alimento símbolo da robustez:

o povo estava fraco psicologicamente
e desanimado; o pão é símbolo do
essencial para a manutenção da vida
no cotidiano: o povo devia reorganizar
suas preocupações e assegurar o
essencial para conservar a paz e assim
superar-se. Temos aqui, na verdade, um
grande convite à promoção dos nossos
bens espirituais. Presos ou livres, seja
como for, somos chamados a nos
alimentar da Palavra de Deus que nos
sacia e conforta.
Segunda Leitura: Nesta leitura,
o apóstolo Paulo olha o Amor na
perspectiva de Deus para conosco.
De sua parte esse amor é gratuito,
incondicional,
transcendente,
imutável. Nada do que podemos
fazer pode romper a Aliança do Amor
de Deus para com cada um de seus
filhos. Deus é soberano, absoluto! Mas
também nos respeita a ponto de não
nos colocar ou nos impor o que não
queremos, até mesmo sua rejeição.
Essa incondicionalidade também
pode significar respeito. Parece
teologicamente que não é possível
sustentarmos um conceito de salvação
que não leve em conta a liberdade,
a responsabilidade e a misericórdia
divina que propõe e convida. Caso
contrário, como superficialmente
alguns grupos religiosos proclamam
nas praças, “já estamos todos salvos e
não precisamos mais nos preocupar
com nada”! Nada disso! Esse Amor
de Deus, proposta de Salvação é, na
verdade, um convite. Requer nossa
resposta, responsabilidade, adesão,
nossa participação... requer uma
contrapartida de Amor. Somos nós
que rompemos com Deus, que o
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abandonamos, que o esquecemos,
que o negamos... sobretudo, através
do nosso egoísmo que gera violência
de tantos modos. Ele jamais vai tomar
iniciativa de nos rejeitar, mas poderá
respeitar a nossa opção se não o
escolhemos.

sob as bênçãos do Pai dentro do seu
projeto de vida para todos. Na abertura
solidária para os outros, não podemos
nos esquecer que a melhor oferta do
pão, que ninguém recusa porque não
marginaliza, são: o amor, a acolhida, o
respeito à dignidade de cada pessoa.
Talvez esse seja o pão de que mais se
tenha fome em nossos dias. E quer
mais, que entendamos que quando
alimentamos um irmão, quando
resolvemos as suas necessidades
materiais, nós tornamos presente
Jesus, que se desdobra para cuidar
do homem e da mulher. Poderemos
então aproximar-nos para receber
o pão eucarístico se não estivermos
dispostos a partilhar com os irmãos
também o pão material?

Evangelho: Com a multiplicação
dos pães, o evangelista Mateus
evidencia uma das características das
comunidades cristãs: a partilha. A
comunidade que partilha concretiza
a generosidade do Pai, Deus criador,
cujo projeto é libertar as pessoas
do egoísmo que gera o acúmulo, a
fome e a morte. A partilha solidária
realiza o milagre da multiplicação
e da abundância, em que todos se
saciam e ainda sobra para aqueles
que virão depois, quando colocamos
o que temos e o que produzimos

Equipe responsável por esta celebração:
Equipe do Celebrando
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19º DOMINGO DO TEMPO COMUM
09 de Agosto 2020
Cor Litúrgica: Verde - Nº.1411
“Nas tempestades da vida,
o Senhor é nossa segurança.”

Min. da Palavra: Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós, perdoe os
nossos pecados e nos conduza à vida
eterna.
Ass.: Amém!

01. Motivação Inicial

Animador: Celebramos a Páscoa de
Jesus, e, neste Domingo A Palavra de
Deus tem como tema fundamental a
revelação de Deus, que nos estende a
mão e percorre conosco os caminhos
da história. Somos chamados a
fortalecer e a confiar no Senhor que
sempre está presente em nossa vida
mesmo diante das tempestades que
a vida nos apresenta. E rezando pelas
vocações, queremos hoje recordar os
vocacionados para a vida familiar, com
atenção especial aos pais, neste dia
dedicado a eles.

04. Glória
05. Oração Inicial

Min. da Palavra: Deus eterno e todopoderoso, a quem ousamos chamar de
Pai, dai-nos cada vez mais um coração
de filhos, para alcançarmos um dia a
herança que prometestes. Por Cristo,
nosso Senhor.
Ass.: Amém!

Canto / procissão de entrada

02. Acolhida

Min. da Palavra: Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo.
Ass.: Amém!

01. Primeira Leitura
1 Reis 19, 9.11-13

Min. da Palavra: A graça e a paz de
Deus nosso Pai, e de Jesus Cristo nosso
Senhor, estejam convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!

02. Salmo Responsorial: 84(85)
Resp.: “Mostrai-nos, ó Senhor, vossa
bondade / e a vossa salvação nos
concedei.”

03. Ato Penitencial

03. Segunda Leitura

Min. da Palavra: Deus nos acolhe em
sua casa e nos oferece a graça do seu
perdão. Não nos trata como estranhos,
mas como filhos e filhas. De coração
contrito e humilde busquemos a graça
da conversão e do arrependimento.

Romanos9,1-5

04. Canto de Aclamação

Aleluia, aleluia, aleluia.
Eu confio em nosso Senhor, com fé,
esperança e amor; / eu espero em sua
palavra, hosana, ó Senhor, vem, me salva!

Breve momento de silêncio
Canto Penitencial
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05. Evangelho

reconhecer vossa presença mesmo em
meio às dificuldades da vida. Por Cristo,
nosso Senhor.
Ass.: Amém!

Mateus14,22-33

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!
Min. da Palavra: Proclamação do
Evangelho de Jesus Cristo, segundo
Mateus.
Ass.: Glória a vós, Senhor!

01. Partilha

Canto / procissão

Min. da Palavra: Acolhei, ó Deus, estes
nossos dons partilhados, pelos quais
entramos em comunhão convosco,
em sinal de agradecimento. Por Cristo,
nosso Senhor.
Ass.: Amém!

06. Homilia

O Min. da Palavra se não deve estender por
mais de dez minutos.

07. Profissão de Fé

Min. da Palavra: Creio em Deus Pai...

Momento em que o Min. da Eucaristia entra
com a reserva eucarística, enquanto se canta
um refrão apropriado, ou se permanece em
silêncio.

08. Preces da Comunidade

Min. da Palavra: Rezemos ao Senhor,
que quer nos ajudar a descobrir
sua presença e proximidade nos
acontecimentos da vida cotidiana,
dizendo:
Resp.: Senhor, ficai sempre conosco.

02. Louvação

Min. da Palavra: A nossa proteção está
no nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra!

Sugestões de preces:

Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, a minha
oração.
Ass.: Que chegue até vós o meu clamor!

- Senhor, vós que vos manifestastes na
brisa leve acompanhai a Igreja em sua
missão evangelizadora, vos pedimos.
-Anunciastes a paz ao vosso povo:
ajudai-nos a construir um mundo de
paz com justiça, vos pedimos.
- Luz dos povos, derrubai as barreiras
religiosas e étnicas que dividem as
pessoas, vos pedimos.
- Porque somos fracos, salvai-nos das
tempestades que ameaçam nossa fé
em Jesus, vos pedimos.
- Agraciai os pais e todas as famílias,
ameaçadas por conflitos, com vossa
força e vossa bênção, vos pedimos.

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!
Min. Palavra: Louvemos ao Senhor
cantando o Salmo 8:
01. Teu nome é, Senhor, maravilhoso,
/ por todo o universo conhecido; / o
céu manifesta a tua glória, / com teu
resplendor, é revestido.
Até por crianças pequeninas / perfeito
louvor te é cantado; / é força que
barra o inimigo, / reduz ao silêncio o
adversário.

Min. da Palavra: Ó Deus, que nunca
abandonais vosso povo, fazei-nos
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02. Olhando este céu que modelaste,
/ a lua e as estrelas a conter; / que é,
ó Senhor, o ser humano / pra tanto
cuidado merecer?
A um Deus semelhante o fizeste, /
coroado de glória e de valor; / de ti
recebeu poder e força / de tudo vencer
e ser senhor:
03. Dos bois, das ovelhas nos currais, /
das feras que vivem pelas matas; / dos
peixes do mar, dos passarinhos, / de
tudo o que corta o ar e as águas.
Teu nome é, Senhor, maravilhoso, /
por todo o universo conhecido; / o
céu manifesta a tua glória, / com teu
resplendor, é revestido.
04. A ti seja dada toda a glória, /
Deus, fonte de vida e verdade, / amor
maternal que rege a história, / vem, fica
pra sempre ao nosso lado.

Min. da Palavra: Saudai-vos como
filhos e filhas do Deus da paz.
(Seguir orientações da diocese)

03. Comunhão

Min. da Eucaristia: Felizes os
convidados para a ceia do Senhor. Eis
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo.
Ass.: Senhor, eu não sou digno (a)...
Procissão / canto de comunhão

04. Oração Final

Min. da Palavra: Ó Deus do universo,
nós nos reunimos para acolher e
meditar vossa palavra, que hoje nos
convida a permanecer firmes em meio
às tempestades da vida. Diante das
dificuldades e dos desafios, sentimos
a voz de Jesus que nos conforta:
“Coragem, sou eu, estou convosco, não
tenhais medo nem duvideis”. No meio
das provações, libertai-nos do medo,
fortalecei-nos na esperança e animainos com vossa presença. Por Cristo,
nosso Senhor.
Ass.: Amém!

01. Pai Nosso

Min. da Palavra: Rezemos com amor
e confiança a oração que Jesus nos
ensinou.
Pai nosso...

02. Oração da Paz

01. Avisos / compromissos da
comunidade.
02. Homenagens: aniversariantes /
visitantes.

Min. da Palavra: 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; dailhe, segundo o vosso desejo, a paz e a
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai
e o Espírito Santo.
Ass.: Amém!

03. Bênção Final

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!
Min. da Palavra: Deus, fonte de toda
graça, vos livre de toda maldade e vos
abençoe agora e sempre: Pai, Filho e
Espírito Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: A paz do Senhor
esteja convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu.!
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Min. da Palavra: Ide em paz, e o
Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!

vocações dispostas a testemunhar o
Evangelho em todo o mundo, rezemos:

Canto final

• Na bênção final, convidar os
pais para se aproximarem do
presbitério e rezar pela unidade
nas famílias.
• Lembrar aos presentes que, neste
domingo, Dia dos Pais, inicia-se a
Semana da Família.

• Valorizar o gesto da acolhida
das pessoas que chegam para
a
celebração
comunitária,
particularmente dos pais, neste
dia a eles dedicado pelas famílias.

Semana da Família
A semana que se inicia com o Dia
dos Pais, é a escolhida como Semana
Nacional da Família, que quer ajudar
a reforçar os laços familiares de nosso
povo, proporcionando, assim, que
as células saudáveis do tecido social
ajudem o nosso corpo a viver melhor.

• Valorizar a presença dos pais
na comunidade; a eles podem
ser oferecidos os serviços da
celebração, como levar algum
símbolo na procissão de entrada e
na procissão dos dons;
• Evocar no ato penitencial, à luz da
misericórdia de Deus, os medos,
as resistências e as fraquezas de
fé na missão evangelizadora em
face das provações da realidade
econômica e social;

A Semana Nacional da Família 2020
tem como tema “Eu e minha casa
serviremos ao Senhor” (Js 24, 15)
Confira as propostas de cada um dos
encontros do subsídio Hora da Família
Especial para a Semana Nacional
da Família e dicas para preparar
este momento, além de indicações
para a participação das crianças, tão
incentivada na edição deste ano:

• Entoar um refrão meditativo antes
da Liturgia da Palavra para criar
um clima de escuta serena e de
acolhida à Palavra de Deus;
• Lembrar,
nas
preces
da
comunidade, a pessoa e a missão
dos pais e rezar pela diversidade
de vocações; Rezar também pelo
Ano Missionário Jovem:

1º Encontro – Celebração do Dia dos
Pais
Um momento para celebrar a vocação
dos pais a partir das maravilhas que
Deus realizou em São José.
– Dica: Imprimir ou separar fotos
reveladas dos pais com seus filhos em
momentos significativos e colocá-las
em local de destaque, junto com a
imagem de São José.
– Para as crianças: Folhas e lápis de cor

Resposta: Iluminai, Senhor, os nossos
caminhos.
Neste Ano Missionário Jovem, despertai
em nossas famílias e comunidades
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da vida pessoal, social e profissional.
– Dica: Preparar um local para a bíblia,
uma vela, livro de espiritualidade, um
terço ou crucifixo como símbolos da fé.
– Para as crianças: providenciar
desenhos bíblicos e lápis coloridos
para que elas participem de modo
lúdico.

para as crianças desenharem São José.
Se possível, providenciar desenhos
bíblicos para ajudar as crianças.
2º Encontro – Amados e chamados
por Deus
Na alegria de amar e ser amados,
vamos celebrar no segundo encontro
todas as vocações, em sintonia com
o tema do Mês Vocacional celebrado
em toda a Igreja no Brasil.
– Dica: Preparar um local para a bíblia,
uma vela e dois símbolos: um coração
desenhado (simbolizando o amor) e
o crucifixo com trigo (simbolizando a
messe).
– Para as crianças: preparar roupas
e adereços que possam facilitar a
representação das diversas vocações
(padre, freira, pai e mãe).

5º Encontro – Hora Santa da Família
O Hora da Família propõe um
momento especial de celebração na
Semana Nacional da Família, no dia
de Santa Dulce dos Pobres, que pode
ser uma adoração ao Santíssimo
Sacramento ou uma solenidade com
a Palavra de Deus, contemplando
a presença divina nas Sagradas
Escrituras.
– Dica: Preparar, no templo, ou nas
casas, um ambiente celebrativo com
uma mesa, toalha, flores e velas.

3º Encontro – Família e Matrimônio
Neste encontro, a proposta é celebrar
a família como lugar ideal para refletir
o amor de Deus que se inicia pelo
matrimônio, sendo este um dom de
Deus para a santificação dos esposos.
– Dica: Colocar o santo de devoção da
família em destaque e também a foto
de casamento.
– Para as crianças: Folhas e lápis de cor
para desenharem o paraíso. Se possível,
providenciar desenhos bíblicos para
ajudar as crianças.

6º Encontro – Família e compromisso
com a vida
Iluminados pela Campanha da
Fraternidade deste ano, cujo tema
é “Fraternidade e vida: dom e
compromisso”, somos convidados
a refletir sobre a importância e a
necessidade da família prepararse estruturadamente para assumir
o compromisso de gerar, educar e
cuidar da vida, desde a concepção até
a morte natural.
– Dica: Colocar, em uma mesa,
símbolos que representem a família,
como uma imagem da Sagrada Família,
uma vela para simbolizar a esperança
na vida, flores ou ramos verdes para
representar o cuidado com a vida do
meio ambiente. Também imagens de

4º Encontro – Família e Educação
Em sintonia com a proposta do Papa
Francisco de um Pacto Educativo
Global, este será um encontro que
incentivará a reflexão sobre o papel
da família na educação e preparação
dos filhos, com amor, para os desafios
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fetos ou mesmo fotos, fotos de crianças
e de idosos para representar a vida
desde a concepção até seu fim natural.
– Para as crianças: Conseguir revistas,
jornais ou impressões com o rosto de
Santa Dulce e de pessoas necessitadas
para as crianças fazerem pinturas.

com os outros discípulos, encontrase na barca em meio as ondas e à
tempestade, temerosos são colocados
à prova para reconhecerem a presença
de Jesus e nele depositarem a sua fé.
Os dois relatos são significativos no
reconhecimento que a visita de Deus e
caminhar na sua companhia são a base
no que diz respeito à confiança e a fé
daqueles chamados ao caminho do
discipulado.
A liturgia de hoje tem como tema
fundamental a revelação de Deus.
Fala-nos de um Deus apostado em
percorrer, de braço dado com os
homens, os caminhos da história.
No livro dos Reis encontramos um
convite aos crentes a regressarem às
origens da sua fé e do seu compromisso,
a fazerem uma peregrinação ao
encontro do Deus da comunhão e da
Aliança; e garante que o crente não
encontra esse Deus nas manifestações
espetaculares, mas na humildade, na
simplicidade, na interioridade. A leitura
da carta aos Romanos sugere que esse
Deus, apostado em vir ao encontro
dos homens e em revelar-lhes o seu
rosto de amor e de bondade, tem uma
proposta de salvação que oferece
a todos. Convida-nos a estarmos
atentos às manifestações desse Deus
e a não perdermos as oportunidades
de salvação que Ele nos oferece. O
Evangelho de Mateus apresentanos uma reflexão sobre a caminhada
histórica dos discípulos, enviados à
outra margem a propor aos homens
o banquete do Reino. Nessa viagem, a
comunidade do Reino não está sozinha,
à mercê das forças da morte: em Jesus,
o Deus do amor e da comunhão vem
ao encontro dos discípulos, estendelhes a mão, dá-lhes a força para
vencer a adversidade, a desilusão, a
hostilidade do mundo. Os discípulos

7º Encontro – Eu e minha casa
serviremos ao Senhor
No último encontro da Semana
Nacional da Família, o objetivo é
promover a unidade e a fidelidade
a Deus e à Igreja como valor
fundamental na vida das famílias.
– Dica: preparar bem o local para o
encontro, com destaque para a Palavra
de Deus, e para a acolhida.
– Para as crianças: copiar para cada uma
das crianças a “Tabela das Qualidades”
em uma folha e disponibilizar lápis
para que preencham durante a reunião
e apresentar ao final.
Extraído:
http://site.cnpf.org.br/noticias/familia/snf2020-propostas-e-dicas-para-os-encontrosdo-hora-da-familia-especial/

A liturgia deste Décimo Nono
Domingo do Tempo Comum traz nas
leituras e no Evangelho duas figuras
que estão no centro da reflexão
litúrgica: o profeta Elias e o apóstolo
Pedro. O profeta, depois do episódio
como os profetas da corte, foge para
o deserto e no monte Horeb espera a
visita de Deus. O apóstolo, juntamente
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são convidados a reconhecê-lo e a
aceitá-lo como o Senhor.

não é na caverna que se encontra
a verdadeira proteção do profeta,
mas, sim, na visita inesperada e
completamente diversa de Deus. O
profeta Elias foi colocado diante da
possibilidade de reconhecer o modo
próprio de Deus de se fazer presente,
de visitar os que escolheu para si. Não
foi uma visita grandiosa e potente,
no meio de relâmpagos e trovões, no
coração da tempestade e dos raios,
mas, um encontro silencioso e discreto,
quase imperceptível aos sentidos,
todavia, nem por isso, menos claro e
real. O relato comunica que aqueles
que são chamados à fé não devem
esperar grandes e extraordinárias
manifestações de Deus, mas, devem
ser capazes de reconhecê-lo presente
nas coisas simples e cotidianas da
vida. São chamados a terem os olhos
bem abertos e o coração atento para
perceberem quando são visitados por
Deus que é amor e ternura, misericórdia
e compaixão.

A primeira leitura é o seguimento do
episódio que envolve o profeta Elias e
os profetas da rainha Jezabel, no qual,
após uma disputa, o profeta Elias os
faz reconhecer a presença e a força
do Deus de Israel, passando a fio de
espada os profetas derrotados. Elias
se lança deserto à dentro, fugindo da
perseguição da rainha, assim como
Moisés, cansado e sem a confiança
de outrora ele mesmo procura a
sua própria morte. Ao longo de sua
história, o profeta Elias sempre confiou
na potência e na força de Deus, que
agia em seu ministério profético.
No momento em que ele se sentiu
ameaçado, recebe a visita de Deus
no monte, uma visita inesperada
e diferente daquela que estava
acostumado a receber. O relato indica
que ele procura abrigo na caverna no
alto do monte, localizado no deserto,
todos esses espaços evocam o mistério
e a presença misteriosa de Deus na
vida do homem. De fato, o deserto
é o lugar do encontro do homem
com o Senhor, sempre descrito dessa
forma em toda a Sagrada Escritura. Já
a montanha também reflete, por sua
vez, o espaço no qual Deus fala com os
seus escolhidos, isso apresentado no
Primeiro Testamento como também
no Segundo, um exemplo disso temos
no relato evangélico da Transfiguração
do Domingo anterior. Por fim, o profeta
procura abrigo na caverna, lugar no
qual o profeta se sente amparado e
protegido diante de uma situação de
desamparo e perseguição. Todavia,

Já a manifestação de Jesus no lago da
Galileia, que não deve ser lido como um
fato miraculoso e como um espetáculo,
tem o interesse de comunicar a
presença do Senhor junto aos seus e
a dificuldade deles de reconhecerem
a presença. A semelhança com o
relato encontrado na primeira leitura
é claro e evidente, já que ambos,
Elias e Pedro tem dificuldade de
reconhecer a presença do Senhor
junto deles. A tempestade em alto
mar demonstra claramente o limite
do homem e sua pequenez diante
das forças que o mesmo não pode
dominar. Em algumas passagens dos
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salmos é possível perceber a angústia
do homem diante das tempestades
e das ondas do mar (Sl 107,26), ao
mesmo tempo que eles reconhecem a
força da presença de Deus que acalma
o mar e os conduz em segurança (Sl
107,28). Em muitos momentos, o povo
de Israel viu provada a sua fé diante das
tempestades que viveu, momentos
em que as seguranças tinham sido
retiradas e o único auxílio possível vinha
daquele que nunca falha, isto é, do
Senhor. Pedro, no relato do Evangelho,
diante da tempestade e com o coração
cheio do medo, ao ver o Senhor que
se aproximava, deseja saber se era
ele mesmo e toma a iniciativa de ir
ao seu encontro. Ao escutar a palavra
de Jesus que o convidava a ir em sua
direção, Pedro é convocado a sair de
si mesmo, deixar os seus medos e se
lançar com os olhos fixos no Senhor,
no meio da tempestade. Todavia, seu
olhar se destacou de Jesus e Pedro,
mergulhado no próprio medo e
envolvido pela tempestade acabou
perdendo a sua confiança e começou a
afundar. Na verdade, o discípulo retira
o seu olhar do Mestre e, por isso, as
forças contrárias que o envolviam se
tornam maiores do que a confiança
que já nascia em seu coração. Todas as
vezes que o olhar do homem deixa de
estar voltado para a busca da presença
e da face de Deus, acaba por sucumbir
diante dos desafios da vida, sejam eles
pequenos ou grandes.

presença em meio a tempestade. A
dúvida no coração de Pedro e dos
demais impediu que eles fossem
capazes de passar pela tempestade
na certeza da companhia do Senhor.
A confiança e a fé que o Senhor pedia
dos discípulos e, de maneira especial
de Pedro, estavam baseadas não em
suas próprias seguranças, mas na
presença de Deus que está além da
compreensão humana. Aos discípulos
foi apresentada a possibilidade de que
deixassem que a tempestade levasse
consigo as suas próprias seguranças,
a fim de que a sua fé fosse firmada
em bases novas. Da mesma forma,
ainda hoje, muitos são aqueles que
passam por grandes tempestades em
sua história, percebem que o barco
de suas vidas está à deriva e, com isso,
são provados em sua fé. Seja no caso
dos discípulos de outrora, quanto
nos de nosso tempo, tais situações se
tornam momentos propícios para que
caiam as falsas seguranças e as bases
da verdadeira fé sejam lançadas. Ao
reprovar a atitude de Pedro de não
ter confiança, o Senhor fala de sua fé
como sendo vacilante, pequena, sem
consistência, algo comum em outras
passagens do próprio Evangelho.
O relato termina com um gesto
significativo dos discípulos de se
prostrarem diante do Senhor, algo
que revela o seu reconhecimento
da divindade de Jesus. Ao mesmo
tempo que é um reconhecimento da
divindade de Jesus, o gesto também
indica uma profissão de fé. Ou seja, os
discípulos ao verem que a tempestade
é acalmada, adoram o Senhor e dão um
passo significativo no fortalecimento

No final do relato do Evangelho,
Jesus reprova atitude de Pedro e,
junto dele, a dos discípulos que não
souberam confiar e reconhecer a sua
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de sua fé, depositando-a naquele que
nunca os abandona.

os olhos fixos no Senhor tudo seja
superado. Assim, os discípulos crescem
na fé e amadurecem no caminho do
seguimento, sendo capazes de ajudar
a todos que ainda sucumbem diante
das tempestades que a vida apresenta.

Que a liturgia deste Décimo Nono
Domingo do Tempo Comum apresente
a todos um convite a fazerem a
mesma experiência do profeta Elias,
isto é, serem capazes de descobrir
a presença de Deus nas pequenas
coisas da vida, de maneira especial,
diante das dificuldades e problemas.
A fim de que, mesmo em meio as
grandes tempestades seja o olhar do
Senhor a grande fonte de confiança
dos discípulos, de modo que com

Reflexão 2017: Pe Andherson Franklin
Lustoza de Souza

Extraído:

http://www.diocesecachoeiro.org.br/
site/conteudo.asp?codigo=2423
Equipe responsável por esta celebração:
Equipe do Celebrando
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SOLENIDADE DA ASSUNÇÃO
DE NOSSA SENHORA

Refrão meditativo para interiorização:
Com minha Mãe estarei / na santa Glória
um dia; /
Ao lado de Maria, / no céu, triunfarei.
No céu, no céu, com minha Mãe estarei.
(bis)

01. Motivação

Animador:
Nesta
celebração,
cantemos as maravilhas que Deus
realizou em favor de Maria, elevando-a
a glória celeste. Ela é a criatura
agraciada por Deus que atingiu a
plenitude da salvação é a mãe que nos
espera e convida para caminhar rumo
ao reino de Deus. Que a generosidade
e o amor de Maria ao projeto de Deus
sirvam de modelo de fé e vida para os
que se consagram a Deus. Recordamos
hoje a vocação para a vida consagrada:
religiosos (as) e consagrados (as)
seculares.
Canto / Procissão de entrada

02. Acolhida

Min. da Palavra: Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo.
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: A graça de nosso
Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a
comunhão do Espírito Santo estejam
convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!

16 de Agosto de 2020
Cor Litúrgica: Branco - Nº. 1412
“Bendita és tu, porque soube
acolher a graça e a vida!”

04. Ato Penitencial

Min. da Palavra: De coração contrito
e humilde, aproximemo-nos do Deus
justo e santo, para que tenha piedade
e misericórdia de nós, pecadores, para
que perdoe os nossos pecados.
Breve momento de silêncio
Canto penitencial

Min. da Palavra: Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós, perdoe os
nossos pecados e nos conduza à vida
eterna.
Ass.: Amém!

05. Glória
06. Oração Inicial
Breve momento de silêncio: Cada um coloque
a intenção de seu coração, para este dia.

Min. da Palavra: Pai de amor,
escolhestes a Virgem Maria para
ser a Mãe de vosso Filho e, assim, a
unistes estreitamente a Jesus em sua
vida neste mundo. Hoje, celebramos
sua glorificação, pois quisestes
manifestar totalmente a comunhão
e conformidade de Maria a Jesus
ressuscitado. Como modelo e imagem
da Igreja a levastes em corpo e alma
para o céu. Concedei-nos viver unidos
ao vosso Filho nesta vida para que,
também nós, sejamos ressuscitados
com Ele, que vive e reina para sempre.
Ass.: Amém!
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Sugestões de preces:

- Renovai, Senhor, vossa Igreja, para
que saiba gerar novos filhos e filhas
para vosso reino, vos pedimos.
- Abençoai e protegei as mulheres
grávidas, para que acolham com alegria
o dom da vida, vos pedimos.
- Dai força e coragem a todas as
mulheres comprometidas com a
comunidade e com vosso reino, vos
pedimos.
- Abençoai a vida religiosa consagrada
e mandai vocações que difundam
vosso amor pela prática do bem, vos
pedimos.

01. Primeira Leitura

Apocalipse 11,19;12, 1.3–6.10

02. Salmo Responsorial: 44(45)

Resp.: “À vossa direita se encontra a
rainha / com veste esplendente de
ouro de Ofir!”

03. Segunda Leitura
1 Coríntios 15,20-27

04. Aclamação ao Evangelho

Aleluia, aleluia, aleluia!
Maria é elevada ao céu, /alegram-se os
coros dos anjos.

Min. da Palavra: Ó Deus, pela
intercessão de Nossa Senhora, sede
favorável a todos nós que nos reunimos
para celebrar a sua glória. Por Cristo,
nosso Senhor.
Ass.: Amém!

05. Evangelho
Lucas 1,39-56

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

01. Partilha

Min. da Palavra: Proclamação do
Evangelho de Jesus Cristo, segundo
Lucas.
Ass.: Glória a vós, Senhor!

Canto / procissão

Min. Palavra: Pai Santo, a Mãe de
vosso Filho entregou-se a vós em total
consagração de vida. Realizastes em
Maria todas as maravilhas da vossa
graça. Unida à ressurreição de Jesus,
levastes Maria de corpo e alma para
junto de vós. Com ela, proclamamos
a vossa misericórdia. Participando da
vossa generosidade, que faz grandes
coisas em nosso favor, apresentamos
estas ofertas. Possam elas simbolizar
nossa dedicação a vós e para os irmãos
necessitados, mostrem o vosso amor.
Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

06. Homilia
O Ministro não deve se estender por mais de
dez minutos.

07. Profissão de Fé

Min. da Palavra: Creio em Deus Pai...

08. Preces da Comunidade

Min. da Palavra: Confiantes no auxílio
de Nossa Senhora, apresentemos a
Deus as nossas preces, dizendo:
Resposta das preces: Pela intercessão
de Maria, ouvi-nos, Senhor.

Momento em que o Min. da Eucaristia entra
com a reserva eucarística, enquanto se canta
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comunicou o seu Espírito. Com a
confiança e a liberdade de filhos e
filhas, digamos juntos: Pai nosso...

um refrão apropriado, ou se permanece em
silêncio.

02. Louvação

Min. da Palavra: A nossa proteção está
no nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra!

02. Oração da Paz

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: 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; dailhe, segundo o vosso desejo, a paz e a
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai
e o Espírito Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Ao Deus que escolheu
Maria para ser a Mãe de Jesus e nossa,
cantemos os nossos louvores.

Min. da Palavra: A paz do Senhor
esteja convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!

É bom cantar um bendito, um canto
novo, um louvor. (bis)

Min. da Palavra: Irmãos e irmãs,
saudai-vos na paz que vem de Cristo.

Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, a minha
oração.
Ass.: Que chegue até vós o meu clamor!

(Seguir as orientações da diocese)

1.Ao Deus do céu, Pai bondoso, por
Cristo nosso Senhor.
Ao Deus que escolhestes Maria pra ser
mãe do Salvador.

03. Comunhão

Min. da Eucaristia: Eu sou o Pão vivo,
que desceu do céu: se alguém come
deste Pão, viverá eternamente. Felizes
os convidados para a ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo.
Ass.: Senhor, eu não sou digno (a)...

2.Ao Deus que enche de graça Maria,
Mãe do Senhor.
Maria, Igreja nascente, fiel serviu ao
Senhor.

Canto / procissão

3.Maria, mãe dos fiéis, aos pés da cruz
se encontrou.
Maria, Mãe e modelo, com Cristo a
morte esmagou.

04. Oração Final

Min. da Palavra: Ó Deus dos pobres e
humildes, hoje queremos vos bendizer
com Maria, mãe de Jesus e nossa,
porque a vossa misericórdia chega aos
vossos fiéis de geração em geração,
fazendo justiça aos desprezados e
oprimidos. Com Maria se inicia uma
nova era na história da humanidade,
porque Jesus se encarnou na vida e na
consciência dos pobres, os primeiros e
preferidos destinatários da libertação
messiânica. Obrigado pela presença de

4.Com a Virgem Mãe na sua glória, a
Igreja canta ao Senhor. (bis)

01. Pai Nosso

Min. da Palavra: O Senhor nos
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Maria na Igreja e na vida de cada um de
nós. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

1. Avisos / compromissos da
comunidade
2. Homenagens: aniversariantes /
visitantes

3. Bênção Final

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!
Min. da Palavra: Deus vos abençoe
e vos acompanhe hoje e sempre: Pai,
Filho e Espírito Santo.
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: Glorificai o Senhor
com a vossa vida.Pela intercessão de
Nossa Senhora, ide em paz, e que o
Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!

• Colocar em evidência, no espaço
celebrativo um ícone ou uma
imagem de Nossa Senhora;
• Acolher e destacar a presença
dos religiosos, em particular,
das religiosas na comunidade e
paróquia;
• Se houver presença, solicitar que
algum religioso ou religiosa dê
testemunho sobre a vida religiosa
e sua missão.

Introdução
Maria, imagem da Igreja.
Como Maria, a Igreja gera na dor um
mundo novo. E como Maria, participa
na vitória de Cristo sobre o mal.
Maria, nova Eva.
Novo adão, Jesus faz da Virgem Maria
uma nova Eva, sinal de esperança para
todos nós.
Maria, Mãe dos crentes.
Cheia do Espírito Santo, Maria, a
primeira, encontra as palavras da fé e da
esperança: doravante todas as gerações
a chamarão de bem aventurada.
Primeira Leitura: As visões do
Apocalipse
exprimem-se
uma
linguagem codificada. Elas revelam
que Deus arranca os seus fiéis de todas
as formas da morte. Por transposição,
a visão, o sinal grandioso pode ser
aplicado a Maria. O livro do Apocalipse
foi composto no ambiente das
perseguições que se abatiam sobre a
jovem Igreja, ainda tão frágil. O profeta
cristão evoca estes acontecimentos
numa linguagem codificada, em que
os animais terrificantes designam
os perseguidores. A mulher pode
representar a Igreja, novo Israel, o que
sugere o número doze (as estrelas). O
seu nascimento e o batismo que deve
dar à terra uma nova humanidade. O
Dragão é o perseguidor, que põe tudo
em ação para destruir este recémnascido. Mas o destruidor não terá a
última palavra, pois o poder de Deus
está em ação para proteger o seu
Filho. Proclamando esta mensagem
na Assunção, reconhecemos que, no
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seguimento de Jesus e na pessoa de
Maria, a nova humanidade já é acolhida
junto de Deus.

Nesta festa, com Maria, proclamamos
a obra grandiosa de Deus, que chama
a humanidade a se juntar a ele pelo
caminho da ressurreição. Em Maria,
Ele já realizou a sua obra na totalidade;
com ela, nós proclamamos: dispersou
os soberbos, exaltou os humildes. Os
humildes são aqueles que creem no
cumprimento das palavras de Deus
e se põem a caminho, aqueles que
acolhem até o mais íntimo de seu ser a
vida nova, Cristo, para o levar ao nosso
mundo. Deus debruça-se sobre eles e
cumpre neles maravilhas.

Segunda Leitura: A Assunção de
Maria é uma forma privilegiada de
ressurreição. Tem sua origem na Páscoa
de Jesus e manifesta a emergência de
uma nova humanidade, em que Cristo
é a cabeça, como novo Adão. Todo o
capítulo 15 desta epístola é uma longa
demonstração da ressurreição. Na
passagem escolhida para a solenidade
da Assunção, o apóstolo apresenta uma
espécie de genealogia da ressurreição
e uma ordem de prioridade na
participação nesse grande mistério.
O primeiro é Jesus, que é o princípio
de uma nova humanidade. Eis
porque o apóstolo o designa como
um novo Adão, mas que se distingue
absolutamente do primeiro Adão; este
tinha levado a humanidade à morte, ao
passo que o novo Adão conduz aqueles
que o seguem para a vida. O apóstolo
não evoca Maria, mas se proclamamos
esta leitura na assunção, é porque
reconhecemos o lugar eminente da
Mãe de Deus no grande movimento da
ressurreição.

Rezar por Maria
É pedir que ela reze por nós: “Rogai
por nós pecadores agora e na hora
da nossa morte!” A sua intervenção
maternal em Caná resume bem a sua
intercessão em nosso favor. Ela é nossa
advogada e diz-nos: “Fazei tudo o que
Ele vos disser!”
Rezar com Maria
Mais que nos ajoelharmos diante
dela, é ajoelharmo-nos ao seu lado
para nos juntarmos à sua oração. Ela
acompanha-nos e guia-nos na nossa
caminhada junto de Deus.

Evangelho: O cântico de Maria
descreve o programa que Deus tinha
começado a realizar desde o começo,
que ele prosseguiu em Maria e que
cumpre agora na Igreja, para todos os
tempos. Pela Visitação que teve lugar
na Judeia, Maria levava Jesus pelos
caminhos da terra. Pela Dormição e pela
Assunção, é Jesus que leva a sua mãe
pelos caminhos celestes, para o templo
eterno, para uma Visitação definitiva.

Rezar como Maria
Aprendemos junto de Maria os
caminhos da oração. A nossa oração
torna-se ação de graças no eco ao
Magnificat. Pomos os nossos passos
nos passos de Maria para dizer com
ela na confiança: “que tudo seja feito
segundo a tua palavra, Senhor!”
Equipe responsável por esta celebração:
Equipe do Celebrando
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21º DOMINGO DO TEMPO COMUM
23 de Agosto de 2020
Cor Litúrgica: Verde – Nº 1413
“Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo”.

tenha compaixão de nós, perdoe os
nossos pecados e nos conduza à vida
eterna.
Ass.: Amém!

Refrão Orante: (Ir. Agostinha V. Melo)
Nossos olhos/ ganharão/ nova luz/
com a tua presença/ Jesus.

01. Motivação

04. Glória

Animador: Quem é Jesus para nós? A
liturgia de hoje nos faz esta pergunta
fundamental. A resposta de Pedro seja
nossa convicção: Jesus é o Messias, o
Filho do Deus vivo. Hoje recordamos a
vocação para os ministérios e serviços
na comunidade.

05. Oração Inicial

Min. da Palavra: Deus todo-poderoso,
de quem procede todo bem, derramai
em nossos corações o amor ao teu
nome e estreitai os laços que nos unem
convosco, para alimentar em nós o que
é bom e guardar com solicitude o que
nos destes. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

Canto / Procissão de entrada

02. Acolhida

Min. da Palavra: Em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo.
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: O Senhor, que
encaminha os nossos corações para o
amor de Deus e a constância de Cristo
estejam convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
		

01. Primeira Leitura
Isaías 22,19-13

02. Salmo Responsorial: 62(63)

Resp.: “Ó Senhor, vossa bondade é
para sempre! / Completai em mim a
obra começada!”

03. Ato Penitencial

Min. da Palavra: No início desta
celebração
da
Palavra,
somos
convidados a morrer para o pecado
e a ressurgir para uma vida nova.
Necessitados da misericórdia do Pai,
invoquemos sobre nós o seu perdão.

03. Segunda Leitura
Romanos 11,33-36

04. Canto de Aclamação

Momento de silêncio
Canto penitencial

Aleluia, aleluia, aleluia.
Tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei minha Igreja; / e os poderes

Min. da Palavra: Deus todo-poderoso
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do reino das trevas jamais poderão
contra ela!

a todos os vocacionados para os
ministérios e serviços na comunidade,
vos pedimos.

05. Evangelho

Min. da Palavra: Ó Pai, que revelastes
a Pedro o segredo de vosso Filho,
fortalecei a nossa fé, para que possamos
confessar Jesus Cristo por nosso guia e
salvador. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

Mateus 16,13-20

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!
Min. da Palavra: Proclamação do
Evangelho de Jesus Cristo, segundo
Mateus.
Ass.: Glória a vós, Senhor!

01. Partilha

06. Homilia

Canto / procissão

O Min. da Palavra não se deve estender por
mais de dez minutos.

Min. da Palavra: Pai bondoso, aqui
se realiza a vossa Palavra. Muitos
se reúnem ao redor de sua mesa.
Acorremos com nossos dons, para
a partilha, porque só assim teremos
lugar na grande festa do Reino. Por
Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

07. Profissão de Fé

Min. da Palavra: Professemos nossa fé:
Creio em Deus Pai...

08. Preces da Comunidade

Min. da Palavra: Irmãos e irmãs,
rezemos ao Deus santo e misterioso,
que a Pedro revelou Jesus Messias e a
todos nos chama à santidade.

Momento em que o Min. da Eucaristia entra
com a reserva eucarística, enquanto se canta
um refrão apropriado, ou se permanece em
silêncio.

Sugestões de Preces

Sugestão de refrão eucarístico:
Eis que sou Pão da Vida/ Eis que sou o Pão do
Céu! Faço-me
Vossa comida/ Eu sou mais que leite e mel.

- Abençoai, Senhor, o papa, os bispos
e presbíteros, para que saibam
administrar com fidelidade a vossa
Igreja, vos pedimos.
- Conduzi as autoridades, para que
sejam defensoras da justiça e da
verdade em favor dos pobres e
necessitados, vos pedimos.
- Iluminai vosso povo, para que sempre
reconheça em Jesus o Messias salvador,
o Filho do Deus vivo, vos pedimos.
- Fortalecei a nossa fé, para que
sejamos fiéis seguidores de Jesus e
comprometidos com seu reino, vos
pedimos.
- Concedei a alegria do evangelho

02. Louvação

Min. da Palavra: A nossa proteção está
no nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra!
Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, a minha
oração.
Ass.: Que chegue até vós o meu clamor!
Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!
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Min. da Palavra: Em agradecimento,
bendigamos aquele que está presente
entre nós, e nos dá forças a cada dia de
nossa vida.
Min. da Palavra: Nós te damos graças, ó
Deus da vida, porque neste dia santo de
domingo nos acolhes na comunhão do
vosso amor e renovas nossos corações
com a alegria da ressurreição de Jesus.
Ass.: Glória a vós, Senhor, toda graça
e louvor.
Min. da Palavra: Esta comunidade aqui
reunida recorda a vitória de Jesus sobre
a morte, escutando a vossa Palavra e
repartindo o pão, na esperança de ver
o novo céu e a nova terra, onde não
haverá fome, nem morte, nem dor, e
onde viveremos na plena comunhão
do vosso amor.
Ass.: Glória a vós, Senhor, toda graça
e louvor.
Min. Palavra: Por este sinal do corpo
do vosso Filho, expressamos nosso
desejo de corresponder com mais
fidelidade à missão que nos deste e
invocamos sobre nós o vosso Espírito.
Apressa o tempo da vinda do vosso
reino, e recebe o louvor de todo o
universo e de todas as pessoas que vos
buscam.
Ass.: Glória a vós, Senhor, toda graça
e louvor.

01. Pai Nosso

Min. da Palavra: Rezemos a oração
que Jesus nos ensinou em comum
com todos nossos irmãos e irmãs.: Pai
nosso...

02. Oração da Paz

Min. da Palavra: 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; dailhe, segundo o vosso desejo, a paz e a
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai
e o Espírito Santo.
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: A paz do Senhor
esteja convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!
Min. Palavra: Saudai-vos com um
gesto de comunhão fraterna.
(Seguir orientações da diocese)

03. Comunhão

Min. da Eucaristia: Felizes os
convidados para a ceia do Senhor. Eis
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo.
Ass.: Senhor, eu não sou digno (a)...
Canto / procissão

04. Oração Final

Min. da Palavra: Senhor Jesus, ainda
hoje nos perguntais quem sois para
nós. Vivendo numa sociedade que corre
atrás de ídolos e promessas ilusórias,
nós vos confessamos por Filho de
Deus, único salvador da humanidade,
que tendes palavras de vida eterna.
Acreditamos na vossa presença em
nosso meio, fazendo história com
cada um de nós por meio do Espírito.
Ajudai-nos a crescer no conhecimento
de vossos desígnios e na fidelidade ao
vosso reino. Vós que viveis e reinais
para sempre.
Ass.: Amém!
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• Neste domingo rezemos pelos
ministérios leigos.
1. Avisos / compromissos da
comunidade
2. Homenagens: aniversariantes /
visitantes

3. Bênção Final

Introdução: A leitura do livro do
profeta Isaías nos indica como se
deve concretizar o poder “das chaves”.
Aquele que detém as chaves não pode
usar sua autoridade para concretizar
interesses pessoais e para impedir aos
seus irmãos o acesso aos bens eternos;
mas deve exercer o seu serviço como
um pai que procura o bem dos seus
filhos, com solicitude, com amor e
com justiça. A leitura da carta de São
Paulo aos romanos é um convite a
contemplar a riqueza, a sabedoria
e a ciência de Deus que, de forma
misteriosa e às vezes desconcertante,
realiza os seus projetos de salvação
do homem. Ao homem resta entregarse confiadamente nas mãos de
Deus e deixar que o seu espanto,
reconhecimento e adoração se
transformem num hino de amor e de
louvor ao Deus salvador e libertador.
O Evangelho de hoje nos convida a
aderir a Jesus. Dessa adesão, nasce a
Igreja – a comunidade dos discípulos
de Jesus, convocada e organizada à
volta de Pedro. A missão da Igreja é dar
testemunho da proposta de salvação
que Jesus veio trazer. Á Igreja e a Pedro
é confiado o poder das chaves – isto
é, de interpretar as palavras de Jesus,
de adaptar os ensinamentos de Jesus
aos desafios do mundo e de acolher
na comunidade todos aqueles que
aderem à proposta de salvação que
Jesus oferece.

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!
Min. da Palavra: O Deus de bondade
vos livre de toda dúvida e vos abençoe:
Pai, Filho e Espírito Santo.
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: A alegria do Senhor
seja vossa força. Ide em paz, e que o
Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!
Canto opcional

• Fazer uma acolhida carinhosa e
fraterna às pessoas que chegam
para tomar parte na celebração;
• Criar um clima orante, antes e
durante a celebração, que favoreça
o encontro da assembleia com o
mistério da salvação revelado pelo
Messias e Senhor;
• Na procissão de entrada alguém
que exerce algum ministério na
comunidade leva a vela acesa do
altar – luz que ilumina os batizados
nas trevas das tempestades da vida;

Primeira Leitura
O texto convida-nos a uma reflexão
sobre a lógica do poder... Sugere que
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o poder é um serviço à comunidade.
Quem exerce o poder, deverá fazêlo com a solicitude, o cuidado, a
bondade, a compreensão, a tolerância,
a misericórdia, e também com a
firmeza com que um pai conduz e
orienta os seus filhos. O exercício do
poder no mundo de hoje, aparece
associado à corrupção, à venalidade,
ao aproveitamento do serviço da
autoridade para a concretização de
finalidades egoístas, interesseiras,
pessoais. A Palavra de Deus que nos
é proposta vai em sentido contrário:
o exercício do poder só faz sentido
enquanto está ao serviço do bem
comunitário...O exercício de um
cargo público supõe, precisamente, a
secundarização dos interesses próprios
em benefício do bem comum.

admiração se transformem num cântico
de adoração e de louvor. Se virmos
em Deus, não um concorrente, mas
um pai cheio de amor, aprenderemos
a não nos fecharmos no orgulho e na
autossuficiência e a acolhermos, com
gratidão, os seus dons – como um
menino que recebe do pai a vida, o
alimento, o afeto, o amor.
Evangelho
Quem é Jesus? O que é que os homens
dizem de Jesus? Para os discípulos,
Jesus foi bem mais do que um homem.
Ele foi e é o Messias, o Filho do Deus
vivo. Reconhecemos em Jesus o Deus
que o Pai enviou ao mundo com
uma proposta de salvação e de vida
plena, destinada a todos os homens.
A proposta que ele apresentou não é
apenas uma proposta de um homem
bom, generoso, clarividente, que
podemos admirar de longe e aceitar
ou não; mas é uma proposta de Deus,
que é destinada a tornar cada homem
e cada mulher uma pessoa nova, capaz
de caminhar ao encontro de Deus e de
chegar à vida plena da felicidade sem
fim. E vós, quem dizeis que eu sou?
Responder a esta questão significa
interrogar o nosso coração e tentar
perceber qual é o lugar que Cristo
ocupa na nossa existência, na nossa
vida, no esforço que fazemos ou não
fazemos para o seguir. A Igreja de Jesus
Cristo não existe para ficar a olhar
para o céu, numa contemplação do
Messias, Filho de Deus; a Igreja existe
para testemunhar e para levar a cada
homem e cada mulher a proposta de
salvação que Cristo veio oferecer.

Segunda Leitura
É um convite a refletir sobre Deus,
mergulhar no seu mistério, a
reconhecer a sua riqueza, sabedoria
e ciência; convida-nos a reconhecer
nossa incapacidade de entender
cabalmente os seus projetos; convidanos a perceber que Deus, na sua
infinita sabedoria, nos ultrapassa
completamente. Por isso, precisamos de
ter o cuidado com as imagens de Deus
que criamos e que apresentamos...O
nosso Deus não é um Deus
domesticado pelo homem, previsível,
fantoche, lógico pelos padrões
humanos, que se encaixa nas teorias de
uma qualquer Igreja ou catequese...O
verdadeiro crente é aquele que, com
honestidade e verdade, mergulha na
infinita grandeza de Deus, abismase na contemplação do seu mistério,
entrega-se confiadamente nas suas
mãos...e deixa que o seu espanto e

Equipe responsável por esta celebração:
Equipe do Celebrando
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22º DOMINGO DO TEMPO COMUM
30 de agosto de 2020
Cor Litúrgica: Verde – Nº 1414
“Se alguém quer vir após mim,
tome sua cruz e siga-me!”

Min. da Palavra: O Deus todopoderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna!
Ass.: Amém!

Refrão Orante:(Ir. Agostinha V. Melo)
Nossos olhos/ ganharão/ nova luz/
com a tua presença/ Jesus.

01. Motivação

Animador: Neste 22º Domingo do
Tempo Comum, a liturgia nos convida
a descobrir a “loucura da cruz”: o
acesso a essa vida verdadeira e plena
que Deus nos quer oferecer passa pelo
caminho do amor e do dom da vida.
Rezemos hoje pelos catequistas.

04. Glória (rezado ou cantado)
05. Oração Inicial
Breve momento de silêncio: Cada um coloque a
intenção de seu coração, para este dia.

Min. da Palavra: Ó Deus todopoderoso, de quem procede todo bem,
derramai em nossos corações o amor
ao teu nome e estreitai os laços que nos
unem convosco, para alimentar em nós
o que é bom e guardar com solicitude
o que nos destes. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo.
Ass.: Amém!

Canto / Procissão de entrada

02. Acolhida

Min. da Palavra: Em nome do Pai...
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: Irmãos e irmãs, o
nosso Deus é cheio de misericórdia
para com aqueles que o invocam.
Que o Deus da esperança, que nos
cumula de toda alegria e paz em nossa
fé, pela ação do Espírito Santo, esteja
convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
		

01. Primeira Leitura
Jeremias 20, 7-9

03. Ato Penitencial

Min. da Palavra: No início desta
celebração, peçamos a conversão
do coração, fonte de reconciliação e
comunhão com Deus e com os irmãos
e irmãs.

02. Salmo Responsorial: 62(63)

Resp.: “A Minh ‘alma tem sede de vós/
como a terra sedenta, ó meu Deus!

03. Segunda Leitura

Breve momento de silêncio
Canto penitencial

Romanos 12, 1-2
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04. Canto de Aclamação

Aleluia, aleluia, aleluia.
Que o Pai do Senhor Jesus Cristo/ nos
dê do saber o Espírito,/ conheçamos,
assim, a esperança/ à qual nos chamou
como herança!

01. Partilha

Canto / procissão

Min. da Palavra: Pai de amor, estamos
participando da festiva assembleia que
anuncia e já faz acontecer a reunião
definitiva no céu. Aceitai nossas ofertas
que representam o desejo de que
estejam conosco, na festa da vida, os
que estão excluídos: pobres, famintos,
doentes e tantos marginalizados. Por
Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

05. Evangelho
Mateus 16, 21-27

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!
Min. da Palavra: Proclamação do
Evangelho de Jesus Cristo, segundo
Mateus.
Ass.: Glória a vós, Senhor!

Momento em que o Ministro da Eucaristia
busca as reservas eucarísticas enquanto todos
cantam um refrão próprio, para acompanhar
a entrada solene do Santíssimo.

06. Homilia

O ministro não se deve estender por mais de dez
minutos.

Sugestão de refrão eucarístico:
Eis que sou Pão da Vida/ Eis que sou o Pão do
Céu! Faço-me vossa comida/ Eu sou mais que
leite e mel.

07. Profissão de Fé

Min. da Palavra: Professemos nossa fé.
Creio em Deus Pai...

02. Louvação

Min. da Palavra:A nossa proteção está
no nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra!

08. Preces da Comunidade

Min. da Palavra: Pai do céu, vosso
Filho nos ensinou o jeito certo de viver
e nos convidou para seu seguimento,
mas precisamos de vossa ajuda em
nossas necessidades. Socorrei-nos com
vossa misericórdia. Digamos juntos:
Senhor, ensinai-nos a viver no caminho
de Jesus!

Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, a minha
oração.
Ass.: E chegue até vós o meu clamor!
Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Seguem as preces preparadas pela
comunidade, de acordo com sua realidade.

Min. da Palavra: Em agradecimento,
bendigamos aquele que está presente
entre nós, e nos dá forças a cada dia de
nossa vida.

Min. da Palavra: Concedei, Pai todopoderoso, que saibamos seguir a Jesus
no caminho da cruz, para sermos
seus companheiros na glória da
ressurreição. Pelo mesmo Jesus Cristo,
vosso Filho e nosso Senhor.
Ass.: Amém!

Canto de Louvação: (Claudiomir Pereira,
Paróquia de N.S. Mãe dos Homens, Iúna-ES)
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1.Senhor, queremos louvar e te
agradecer, / pelo verde das florestas, /
os pássaros cantando ao amanhecer. /
Pelo ar que respiramos/ e tudo o que o
Senhor criou. / Pela beleza da flor, / que
o universo inteiro perfumou.
Queremos te agradecer, Senhor, / em
nossa oração, / pelo sol que ilumina
toda a imensidão./ As noites de lua
cheia,/ a chuva que cai no sertão,/ as
nascentes cristalinas que formam o
ribeirão.
2.Senhor, queremos louvar e te
agradecer, / pelo azul do céu, / estrelas
brilhando ao anoitecer. / A santa
Palavra, / que o Senhor nos ensinou, /
para toda humanidade/ o evangelho
proclamou.
Queremos te agradecer, Senhor,/
com alegria no coração,/ pela água
que sacia/ a sede da população./
Os frutos que colhemos,/ da nossa
cultivação,/ por não deixar faltar na
mesa/ a nossa alimentação.

Min. da Palavra: A paz do Senhor
esteja convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!
Min. da Palavra: Saudai-vos com um
gesto de comunhão fraterna.
(Seguir orientações da diocese)

01. Pai Nosso

1. Avisos / compromissos
comunidade
2. Homenagens

03. Comunhão

Min. da Eucaristia: Felizes os
convidados para a ceia do Senhor! Eis
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo.
Ass.: Senhor, eu não sou digno de que
entreis em minha casa, mas dizei uma
só palavra e eu serei salvo!
Canto / procissão

04. Oração Final

Min. da Palavra: Saciados com o pão
do céu vos pedimos, Senhor, que o
amor com que nos alimentas fortaleça
nossos corações e nos mova a vos
servir em nossos irmãos e irmãs. Por
Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Fiéis à recomendação
do Salvador e seguindo seus divinos
ensinamentos nos atrevemos a dizer:
Pai nosso...

da

3. Bênção Final

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

02. Oração da Paz

Min. da Palavra: 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; dailhe, segundo o vosso desejo, a paz e a
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai
e o Espírito Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Abençoe-vos o Deus
todo poderoso: Pai, Filho e Espírito
Santo.
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: A alegria do Senhor
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seja vossa força. Ide em Paz! Que o
Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!

caminho dos cristãos não é diferente do
caminho de Jesus. É feito de incertezas,
mas também de vitórias; de cruz, mas
também de ressurreição e vida: não
de conformismo, mas também de
compromisso com o projeto de Deus.
Disso nos falam Jeremias, Jesus e Paulo.

Canto opcional

Primeira Leitura: Deus é acusado por
Jeremias de tê-lo seduzido. O Senhor
o proibira de casar-se porque o queria
totalmente para si. Jeremias havia
confiado, entregando-se totalmente.
Porém as perseguições e sofrimentos o
levaram à crise, considerando-se traído
e abandonado por Deus. Jeremias
acusa o Senhor de sedução. Esse Deus
que o seduziu, que o forçou a dedicar a
vida ao serviço profético, abandonou-o
miseravelmente e deixou-o entregue
aos insultos e às zombarias dos seus
adversários. O profeta está desiludido
e decepcionado… Essa desilusão
irrompe em resolução firme de resistir
à voz do sedutor: “não voltarei a falar
nele, não falarei mais em seu nome”
(vers. 9). Conseguirá o profeta levar até
ao fim o seu propósito?
Não. O amor por Deus e pela sua Palavra
está tão vivo no coração do profeta que
é inútil resistir: “procurava contê-lo, mas
não podia” (vers. 9). A Palavra de Deus
é um fogo devorador, que consome o
coração do profeta e que não o deixa
demitir-se da missão e esconder-se
numa vida cômoda e instalada. Ao
profeta resta, portanto, continuar ao
serviço da Palavra, enfrentando o seu
destino de solidão e de sofrimento, na
esperança de, ao longo da caminhada,
reencontrar esse amor de Deus que um
dia o seduziu e ao qual o profeta nunca
saberá renunciar.

Ritos Iniciais
• Acolhida fraternal
• Convidar os catequistas e
catequisandos para animar a
liturgia deste domingo.
Rito da Palavra
• Cantar um refrão orante que
favoreça a escuta da Palavra.
Ritos Finais
Antes da bênção final,convidar os
catequistas da comunidade e juntos
rezar a oração abaixo:
Bênção dos Catequistas:
Min. da Palavra: Senhor, Pai de
misericórdia, confirmai com vossa
bênção paterna estas vossas filhas e
filhos, que dedicadamente se entregam
ao trabalho de Evangelização e
Catequese em nossa comunidade.
Dai-lhes luz, coragem e alegria para
ajudarem seus irmãos e irmãs a
compreender e a viver a mensagem
do Evangelho de Jesus, realizando na
Igreja e no mundo a salvação. Em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Ass.: Amém!

Introdução: Como confiar numa Igreja
que não conhece o Martírio? Porque o

Segunda
Leitura:
Depois
de
apresentar a sua catequese sobre o

37

projeto de salvação que Deus tem para
todos os homens, Paulo vai descer a
considerações de caráter mais prático,
destinadas a mostrar como deve viver
aquele que é chamado à salvação.
Essas indicações práticas aparecem na
segunda parte da Carta aos Romanos.
Aí Paulo apresenta um longo discurso
exortativo, no qual convida os romanos
(e os crentes em geral) a comportar-se
de acordo com as exigências da sua
condição de batizados. Aderir a Cristo e
acolher a salvação que Ele veio oferecer
não significa ficar no simples campo
das verdades teóricas e abstratas
(por muito bonitas e profundas que
elas possam ser), mas exige um
comportamento coerente com os
valores de Jesus e com a vida nova que
Ele oferece. A adesão a Jesus implica
assumir atitudes, nos vários momentos
e situações da vida diária, que sejam a
expressão existencial desse dinamismo
de vida nova que resulta do batismo.

administração da empresa. A lógica de
Deus aposta na entrega da vida a Deus
e aos irmãos; garante-nos que a vida só
faz sentido se assumirmos os valores
do Reino e vivermos no amor, na
partilha, no serviço, na solidariedade,
na humildade, na simplicidade. Na
minha vida de cada dia, estas duas
perspectivas eu encontro. Qual é a
minha escolha? Na minha perspectiva,
qual destas duas propostas apresenta
um caminho de felicidade seguro e
duradouro?
O que é “renunciar a si mesmo”? É
não deixar que o egoísmo, o orgulho,
o comodismo, a autossuficiência
dominem a vida. O seguidor de Jesus
não vive fechado no seu cantinho, a
olhar para si mesmo, indiferente aos
dramas que se passam à sua volta,
insensível às necessidades dos irmãos,
alheios às lutas e reivindicações dos
outros homens; mas vive para Deus
e na solidariedade, na partilha e no
serviço aos irmãos.
O que é “tomar a cruz”? É amar até as
últimas consequências, até a morte. O
seguidor de Jesus é aquele que está
disposto a dar a vida para que os seus
irmãos sejam mais livres e mais felizes.
Por isso, o cristão não tem medo de
lutar contra a injustiça, a exploração,
a miséria, o pecado, mesmo que isso
signifique enfrentar a morte, a tortura,
as represálias dos poderosos.

Evangelho: Frente a frente, o Evangelho
deste domingo coloca a lógica dos
homens (Pedro) e a lógica de Deus
(Jesus). A lógica dos homens aposta no
poder, no domínio, no triunfo, no êxito;
garante-nos que a vida só tem sentido
se estivermos do lado dos vencedores,
se tivermos dinheiro em abundância,
se formos reconhecidos e incensados
pelas multidões, se tivermos acesso às
festas onde se reúne a alta sociedade,
se tivermos lugar no conselho de

Equipe responsável por esta celebração:
Equipe do Celebrando
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23º DOMINGO DO TEMPO COMUM
06 de Setembro de 2020
Cor Litúrgica: Verde - Nº. 1415

“Responsáveis pelos outros, na caridade.”

Min. da Palavra: O Deus todopoderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna!
Ass.: Amém!

01. Motivação

Animador: O mês de setembro
tornou-se referência para o estudo e
a contemplação da Palavra de Deus,
portanto celebremos com alegria a
páscoa de Jesus que hoje nos convida
a cumprir nossa missão, tornando-nos
exemplos práticos da Palavra pregada,
ninguém pode ficar indiferente
diante daquilo que ameaça a vida e
a felicidade de um irmão e que todos
somos responsáveis uns pelos outros.
Celebremos com alegria.

04. Glória
05. Oração Inicial

Min. da Palavra: Ó Deus, pai de amor,
vós nos libertastes em Cristo e nos
destes o vosso santo Espírito. Guardai
em vossa bondade vossos filhos e
filhas, para que todos os que professam
a fé em vós sejam libertos de todas
as amarras e permaneçam firmes no
evangelho. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

Canto / Procissão de entrada

02. Acolhida

Min. da Palavra: Em nome do Pai...
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: Que a graça e a paz
de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor
do Pai e a comunhão do Espírito Santo
estejam convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
		

01. Primeira Leitura
Ezequiel. 33, 7 – 9

02. Salmo Responsorial: 94

03. Ato Penitencial

Min. da Palavra: Somos responsáveis
uns pelos outros, sobretudo quando o
pecado está destruindo a santidade.
Diante do erro não podemos ficar
calados. Ao deixarmos um irmão se
perder, também nós, nos perdemos.
Diante da compaixão infinita de Deus,
supliquemos o seu perdão.

Resp.: “Não fecheis o coração, ouvi,
hoje, a voz de Deus! ”

03. Segunda Leitura
Romanos 13, 8 – 10

04. Aclamação ao Evangelho

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
O Senhor reconciliou o mundo em

Breve momento de silêncio
Canto penitencial
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Cristo, confiando-nos sua Palavra; a
palavra que hoje, aqui, nos salva.

deste mundo fazem tantos planos
para aumentar suas riquezas. Ser sábio
diante de vós é saber partilhar. Recebei
os dons tirados do pouco que temos.
Assim abrimos os corações para ver em
cada pessoa um verdadeiro irmão. Por
Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

05. Evangelho

Mateus 18, 15 - 20
Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Momento em que o Ministro da Eucaristia
busca as reservas eucarísticas enquanto todos
cantam um refrão próprio, para acompanhar
a entrada solene do Santíssimo.

Min. da Palavra: Proclamação do
Evangelho de Nosso Senhor Jesus
Cristo, segundo Mateus.
Ass.: Glória a vós, Senhor!

02. Louvação

06. Homilia

Min. da Palavra: A nossa proteção está
no nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra!

O Ministro não se deve estender por mais de
10 minutos.

07. Profissão de Fé

Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, a minha
oração.
Ass.: E chegue até vós o meu clamor!

Min. da Palavra: Professemos nossa fé
no Deus Trino: Creio em Deus Pai...

08. Preces da Comunidade

Min. da Palavra: “Se dois de vós, na
terra, se reúnem para pedir alguma
coisa, meu Pai que está nos céus lhes
concederá isso”. Com esta confiança,
dirijamos a Deus nossas preces:
Resp.: SENHOR, FORTALECEI-NOS
EM VOSSO AMOR!

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: Concedei, Senhor, que
vivendo na caridade, na compreensão
recíproca e na paciência, ganhemos o
coração dos nossos irmãos e tornemos
presente entre nós Jesus Cristo, vosso
Filho e Senhor nosso.
Ass.: Amém!

Canto de Louvação: (Claudiomir Pereira,
Paróquia de N.S. Mãe dos Homens, Iúna-ES)
1.Senhor, queremos louvar e te
agradecer, / pelo verde das florestas, /
os pássaros cantando ao amanhecer. /
Pelo ar que respiramos/ e tudo o que o
Senhor criou. / Pela beleza da flor, / que
o universo inteiro perfumou.
Queremos te agradecer, Senhor, / em
nossa oração, / pelo sol que ilumina
toda a imensidão. / As noites de lua
cheia, / a chuva que cai no sertão, /
as nascentes cristalinas que formam
o ribeirão.
2.Senhor, queremos louvar e te

Min. da Palavra: Cheios de alegria
santa, bendigamos ao nosso Deus,
aquele que nos dá forças a cada dia de
nossa vida.

(Seguem as preces preparadas pela
comunidade, de acordo com sua realidade.)

01. Partilha

Canto / procissão

Min. da Palavra: Deus Santo, os sábios
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agradecer, / pelo azul do céu, / estrelas
brilhando ao anoitecer. / A santa
Palavra, / que o Senhor nos ensinou, /
para toda humanidade/ o evangelho
proclamou.
Queremos te agradecer, Senhor, /
com alegria no coração, / pela água
que sacia/ a sede da população. /
Os frutos que colhemos, / da nossa
cultivação, / por não deixar faltar na
mesa/ a nossa alimentação.

entreis em minha casa, mas dizei uma
só palavra e eu serei salvo!
Canto / procissão

04. Oração Final

Min. da Palavra: Senhor nosso Deus,
nós vos bendizemos porque nos tiraste
da solidão e nos alegraste pela doação
total de Jesus Cristo, vosso filho. Não nos
abandoneis em nossa lida de cada dia e
ajudai-nos a encontrar as razões da nossa
esperança. Por Cristo, Nosso Senhor.
Ass.: Amém!

01. Pai Nosso

1. Avisos / compromissos
comunidade
2. Homenagens

Min. da Palavra: Rezemos juntos: Pai
nosso...

02. Oração da Paz

da

3. Bênção Final

Min. da Palavra: 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; dailhe, segundo o vosso desejo, a paz e a
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai
e o Espírito Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!
Min. da Palavra: O Senhor vos
abençoe e vos guarde.
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: Ele vos mostre a tua
face e se compadeça de vós.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: A paz do Senhor
esteja convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!

Min. da Palavra: Volva para vós o teu
olhar e vos dê a sua paz.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: Irmãos saudai-vos
com um gesto de unidade.
(Seguir as orientações da diocese)

Min. da Palavra: Abençoe-vos o Deus
todo poderoso: Pai, Filho e Espírito
Santo.

03. Comunhão

Min. da Eucaristia: Felizes os
convidados para a ceia do Senhor! Eis
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo!
Ass.: Senhor, eu não sou digno de que

Min. da Palavra: Ide em Paz!Que o
Senhor vos acompanhe!
Ass.: Graças a Deus!
Canto opcional
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irmão” (Dt 15,11). É um livro rico em
reflexões morais e éticas, com leis
para regular as relações com Deus
e com o próximo. Destaca-se no
Deuteronômio a preocupação de
promover a justiça, a solidariedade
com os pobres, o órfão, a viúva e o
estrangeiro. São leis humanitárias
encontradas também no Código
da Aliança (Ex 20-23).

Ritos Iniciais
• O Grupo de música entoe refrãos
meditativos e orantes, levando
a assembleia à interiorização
pessoal.
• A equipe de celebração procure
acolher bem as pessoas que
chegam, com um sorriso, um
abraço, podendo também fazer
marcadores de página com alguns
versículos das leituras do dia.
Rito da Palavra
• Após a homilia, fazer um instante de
silêncio para interiorizar a Palavra e
o apelo que hoje ela nos faz.
Ritos Finais
• No final da celebração é muito
importante que os ministros e
equipe de celebração, estejam
à porta desejando uma ótima
semana a todos e falando da
importância
da
participação
de cada um, “Devemos sempre
acolher nosso irmão, amarmos uns
aos outros, ser caridosos. ”
Este ano, 2020, a Igreja no Brasil
comemora o Mês da Bíblia, em
sintonia com a Comissão Episcopal
Pastoral para a Animação BíblicoCatequética
da
Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), fundamentando-se no
livro do Deuteronômio, com o
lema “Abre tua mão para o teu

Introdução: O texto do evangelho de
hoje situa-se no contexto do “sermão
sobre a comunidade”, cujos textos são
direcionados especificamente para
orientar a vida na Igreja. E um tema
muito precioso para o Evangelho de
Mateus é a correção fraterna, essencial
para o crescimento pessoal do cristão
na comunidade.
Primeira Leitura: O profeta é não
apenas o porta-voz de Deus, mas
também uma sentinela para o povo.
A sentinela era alguém que estava de
prontidão, que permanecia acordado
enquanto todos dormiam. Era alguém
que percebia a aproximação de um
inimigo ou de um viajante noturno
aos portões da aldeia. Esse simbolismo
nos ajuda a ver nossa responsabilidade
perante as pessoas com as quais
convivemos em casa, no trabalho, na
vizinhança, nos círculos de amizade,
na Igreja. Devemos estar atentos aos
outros: perceber se estão em perigo,
se correm algum risco de pôr a si
mesmos ou outras pessoas em perigo.
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A expressão bíblica “exigir o preço do
sangue” significa ser responsável pelo
outro. Deus exige que não sejamos
omissos, que não deixemos as pessoas
seguir para um precipício sem alertálas (com bondade e compaixão, sem
condenar nem humilhar) sobre a
necessidade de mudança de atitude.
Em todo caso, deve-se respeitar o livrearbítrio de quem é adulto e responsável
pelos próprios atos, mas somente
depois de ter sido tentado tudo o que
é humanamente possível para o bem
do próximo.

texto é claro: “Vai!” É um imperativo
que nos interpela. A não realização
desse mandato significa erro grave,
pois nos omitimos diante do erro do
outro, deixando que um membro do
corpo de Cristo permaneça no engano.
O texto nos apresenta a preocupação
com o retorno à comunidade de quem
se desligou pelo pecado. Por isso são
empregados todos os recursos para a
volta do irmão. É uma correção feita com
respeito e amor. São oferecidas várias
oportunidades para a conscientização
sobre o erro. Primeiramente a
exortação pessoal, para preserválo de constrangimento diante da
comunidade. Depois, a exortação
diante de algumas testemunhas; por
fim, diante da comunidade, para que
o irmão obstinado em sua má conduta
reconheça, perante a autoridade da
Igreja, a situação em que ele mesmo se
colocou.
Todo esse procedimento nos ajuda a
perceber o papel mediador da Igreja
para ajudar um membro a sair do erro.
Isso porque não caminhamos sozinhos,
mas fazemos parte de um corpo,
necessitamos uns dos outros para viver
nossa fé.
Se
levarmos
a
sério
nossa
responsabilidade para com nosso
irmão, nossa ação de exortá-lo, de
encaminhá-lo para o rumo certo,
proporcionar-nos-á
ganhar
um
irmão na caminhada de fé. Nossa
maior preocupação deverá ser não
apontar os erros dos nossos irmãos na
comunidade, mas conduzi-los de volta
à comunhão com Deus expressa na
comunidade crente. Se fizermos isso,
certamente a Igreja desempenhará
bem seu papel de mediação da boanova de Jesus Cristo.

Segunda Leitura: Os preceitos da Lei
de Deus sobre as relações humanas
culminam no amor mútuo. O “amor
não pratica o mal contra o próximo”
e também não quer o mal para os
outros. O fato de alguém não fazer
nenhum ato de maldade não significa
que possa ficar confortável, dizendo
a si mesmo: “Não roubei, não matei,
logo sou bom para meu próximo”.
Quem não pratica o mal, mas omite ou
negligencia a responsabilidade pelo
outro, não ama verdadeiramente o
seu próximo. Responsáveis que somos
por nossos semelhantes, não devemos
ficar no comodismo, mas ajudá-los a
ser alguém melhor.

Evangelho: O texto do evangelho de

hoje situa-se no contexto do “sermão
sobre a comunidade”, cujos textos são
direcionados especificamente para
orientar a vida na Igreja. E um tema
muito precioso para o Evangelho de
Mateus é a correção fraterna, essencial
para o crescimento pessoal do cristão na
comunidade. O evangelho nos orienta
no delicado passo da correção fraterna.
Primeiramente
devemos
tomar
consciência de que o ato de corrigir
o irmão é nossa responsabilidade. O

Extraído da Revista Vida Pastoral

Equipe responsável por esta celebração:
Equipe do Celebrando
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24º DOMINGO DO TEMPO COMUM
13 de setembro de 2020
Cor Litúrgica: Verde – Nº 1416
“Há limites para o perdão?”

perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna!
Ass.: Amém!

01. Motivação

Animador: Irmãos e irmãs, sintamse acolhidos na casa do Pai. A liturgia
deste domingo nos fala de um Deus
cheio de bondade e de misericórdia que
derrama sobre os seus filhos – de forma
total, ilimitada e absoluta – o seu perdão.
Somos convidados a celebrar esse amor
misericordioso.

05. Glória (rezado ou cantado)
06. Oração Inicial

Breve momento de silêncio: Cada um coloque a
intenção de seu coração, para este dia.

Canto / Procissão de entrada

Min. da Palavra: Deus, Criador e Senhor
de todas as coisas, lançai sobre nós o
vosso olhar; e para sentirmos em nós os
efeitos do vosso amor, dai-nos a graça
de Vos servirmos com todo o coração.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.
Ass.: Amém!

02. Acolhida

Min. da Palavra: Em nome do Pai,
Filho e Espírito Santo.
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: A paz, a caridade e a fé
que parte de Deus Pai, de Jesus Cristo o
Senhor e do Espírito Santo Santificador,
estejam sempre convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
		

01. Primeira Leitura

Eclesiástico 27, 33 – 28, 9

04. Ato Penitencial

Min. da Palavra: O Senhor nos chama
a usar de compaixão e perdoar, e
para isso precisamos estar livres de
toda carga de pecados que pesam
sobre nossos ombros. Reconheçamos
nossos pecados, para celebrarmos
dignamente a Palavra do Senhor.

02. Salmo Responsorial: Salmo
102 (103)
Resp.: “O Senhor é bondoso,
compassivo e carinhoso. ”

03. Segunda Leitura
Romanos 14, 7-9

Breve momento de silêncio
Canto penitencial

04. Aclamação ao Evangelho

Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Dou-vos um mandamento novo, diz o
Senhor:

Min. da Palavra: O Deus todopoderoso tenha compaixão de nós,

44

Amai-vos uns aos outros como Eu vos
amei.

05. Evangelho

Mateus 18, 21-35 (Perdoar aos irmãos)

(O Ministro da Palavra pode orar em voz baixa:
“Purificai Senhor meus lábios e o meu coração
para proclamar dignamente Vossa Palavra.”)

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco!
Ass.: Ele está no meio de nós!
Min. da Palavra: Proclamação do
Evangelho de Nosso Senhor Jesus
Cristo, segundo Mateus.
Ass.: Glória a vós, Senhor!

06. Homilia

O Ministro não se deve estender por mais de
10 minutos.

07. Profissão de Fé

Min. da Palavra: Irmãos e irmãs, de pé
em sinal de prontidão, professemos a
nossa fé: Creio em Deus Pai...

08. Preces da Comunidade

Min. da Palavra: Apresentemos ao
Senhor as preces de nossa comunidade.

Seguem as preces preparadas pela
comunidade, de acordo com sua realidade.

Min. da Palavra: Acolhei, ó Pai, as
preces desta Igreja aqui reunida em
teu nome, nós te pedimos por Jesus
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso!
Ass.: Amém!

01. Partilha

Canto / procissão

Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, com

bondade as nossas súplicas e recebei
estas ofertas dos vossos fiéis, para que
os dons oferecidos por cada um de nós
para glória do vosso nome sirvam para
a salvação de todos. Por Nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus
convosco na unidade do Espírito Santo.
Ass.: Amém!
Momento em que o Ministro da Eucaristia
busca as reservas eucarísticas enquanto todos
cantam um refrão próprio, para acompanhar
a entrada solene do Santíssimo.
Sugestão de refrão eucarístico:
Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão
da alegria descido do céu.

02. Louvação

Min. da Palavra: A nossa proteção está
no nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra!
Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, a minha
oração.
Ass.: E chegue até vós o meu clamor!
Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!
Min. da Palavra: Em unidade com a
Igreja peregrina espalhada por todo
mundo, bendigamos o nosso Deus.
Sugestão Canto:

Salmo 92
Como o pau- d´arco a florir / Vai
se expandir, vai se expandir, vai se
expandir, / O justo vai em ti, Senhor!
Como é bom agradecer / E tocar em teu
louvor, / De manhã e pela noite
Proclamar o teu amor, / Celebrar com
violões / Os teus feitos, ó Senhor!
Em teus feitos eu me alegro, / No labor
das tuas mãos, / Tuas obras são demais,
Teus projetos fundo vão / E só mesmo o
idiota / Nada disso entende não!
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04. Oração Final

Qual palmeira brota o justo / Qual paud´arco a se expandir, / Bem plantado
em tua casa, / Mesmo idoso irá florir,
/ Proclamar que tu és justo, / Injustiça,
não, em ti!

Min. da Palavra: Senhor nosso
Deus, concedei que este sacramento
celeste nos santifique totalmente a
alma e o corpo, para que não sejamos
conduzidos pelos nossos sentimentos,
mas pela virtude vivificante do vosso
Espírito. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

01. Pai Nosso

Min. da Palavra: Plenos de alegria
por sermos filhos de Deus, oremos
confiantes a oração que Cristo nos
ensinou: Pai nosso...

1. Avisos / compromissos
comunidade
2. Homenagens

02. Oração da Paz

da

3. Bênção Final

Min. da Palavra: 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; dailhe, segundo o vosso desejo, a paz e a
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai
e o Espírito Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!
Min. da Palavra: Abençoe-vos o Deus
todo poderoso: Pai, Filho e Espírito
Santo.
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: Ide em Paz! Que o
Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!

Min. da Palavra: A paz do Senhor
esteja convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!

Canto opcional

Min. da Palavra: Perdoados por Deus
e reconciliado com os irmãos.Saudaivos uns aos outros no amor de Cristo.

03. Comunhão

Ritos Iniciais
• Acolhida bem alegre na porta do
templo, se possível com vários
ministros,
Coordenadores
de
Pastoral e membros do CPC, como
sinal de que as lideranças estão
acolhendo a comunidade com festa.

Min. da Eucaristia: Eu sou o Pão vivo
descido dos céus. Felizes os convidados
para a ceia do Senhor! Eis o Cordeiro de
Deus, que tira o pecado do mundo!
Ass.: Senhor, eu não sou digno de que
entreis em minha casa, mas dizei uma
só palavra e eu serei salvo!
Canto / procissão
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Rito Penitencial
• Lembrar a comunidade que o
momento de reconciliação com o
irmão é agora e não no momento
da paz.

de entrega ao Senhor que nos
convida e capacita.
Ritos Finais
• Incentivar a Leitura orante da Bíblia
durante o mês de Setembro, para
que tomemos gosto pela Palavra
do Senhor.

Rito da Palavra
• Na homilia fazer referência
ao sacramento da penitência
e reconciliação. É um bom
momento para ajudar as pessoas
a valorizarem esse sacramento,
superando a concepção de que
ele é apenas para quem cometeu
um pecado grave, ou recebido
somente em certas ocasiões.
J. Konings fez uma colocação
muito feliz: “O sacramento da
reconciliação é uma alegria, não
um desagradável dever. ”
• Nas preces rezar
Missionário Jovem:

pelo

Introdução: A Palavra de Deus que
a liturgia do 24º Domingo do Tempo
Comum nos propõe fala do perdão.
Apresenta-nos um Deus que ama sem
cálculos, sem limites e sem medida; e
convida-nos a assumir uma atitude
semelhante para com os irmãos que,
dia a dia, caminham ao nosso lado.

Ano

Primeira Leitura: O livro de Ben Sira
(também chamado “Eclesiástico”), de
onde foi extraída a primeira leitura
deste domingo, é um livro sapiencial
que, como todos os livros sapienciais,
pretende apresentar uma reflexão de
caráter prático sobre a arte de bem
viver e de ser feliz. O livro do Eclesiástico
ensina que a verdadeira “sabedoria”
está em não se deixar dominar pelo
rancor, pela ira e pelos sentimentos de
vingança. O “sábio” (isto é, aquele que
quer ter êxito e ser feliz) é aquele que
é capaz de perdoar as ofensas e de ter
compaixão pelo seu semelhante.

Sugestão de resposta para as preces:
“Creio, Senhor, mas aumentai a
minha fé.”
Acompanhai, Senhor, os missionários
e missionárias brasileiros, religiosos,
cristãos
leigos,
seminaristas,
diáconos, padres e bispos, que
estão servindo em outras regiões
e fora do Brasil, bem como aqueles
que vieram de outros países e são
testemunhas da fé em Jesus Cristo
no meio de nós, Ele que veio para
salvar a vida das pessoas e não para
condenar, rezemos:

Segunda Leitura: A Carta de São
Paulo aos Romanos fala-nos daquilo
que nunca devemos perder de vista:
pertencemos ao Senhor. É necessário
afirmar isto sempre numa perspectiva

Rito de Agradecimento
• Convidar a assembleia a oferecerse diante do altar, com sinal
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de fé. A partir da fé, olhamos a morte
e a vida. Deus está sempre presente
e a consciência da presença de Deus
pode ser vivida de diversas formas,
tendo em conta a maneira de ser de
cada pessoa, da formação que recebeu
e da espiritualidade vivida. Assim,
alguns vivem a sua vida num temor
constante, ou seja, com um sentimento
de respeito e de medo: Deus observanos para depois nos repreender das
nossas más ações. Porém, há outra
maneira de encarar a vida, ou seja, ter a
convicção de que acima de tudo Deus
nos ama. Se temos a consciência que
somos amados por Deus, viveremos a
nossa vida confiando que Deus sempre
nos acompanha pelo amor. É com este
sentimento que encontraremos a fonte
da libertação. Muitas vezes, estas duas
maneiras de viver a fé misturam-se, mas
há que as ter sempre em conta. A frase
“cada um prestará contas de si próprio
a Deus” poderá ser compreendida de
uma maneira diferente.

do número limite de vezes em que se
devia perdoar. Todos – desde os mais
exigentes aos mais misericordiosos
– aceitavam, contudo, que o perdão
tem limites e que não se deve perdoar
indefinidamente. É nesta problemática
que Jesus é envolvido pelos discípulos.
Pedro, o porta-voz da comunidade,
consulta Jesus acerca dos limites do
perdão. Ele sabe que, quanto a isto,
Jesus tem ideias radicais e, talvez com
alguma ironia, pergunta a Jesus se,
na sua perspectiva, se deve perdoar
sempre (“até sete vezes?” – vers. 21: o
número sete, na cultura semita, indica
“totalidade”). Jesus responde que
não só se deve perdoar sempre, mas
de forma ilimitada, total, absoluta
(“setenta vezes sete” – vers. 22). Devese perdoar sempre, a toda a gente
(mesmo aos inimigos) e sem qualquer
reserva, sombra ou prevenção.
Quem faz a experiência do perdão
de Deus, envolve-se numa lógica de
misericórdia que tem, necessariamente,
implicações na forma de abordar os
irmãos que falharam. Não podemos
dizer que Deus não perdoa a quem é
incapaz de perdoar aos irmãos; mas
podemos dizer que experimentar o
amor de Deus e deixar-se transformar
por Ele significa assumir uma outra
atitude para com os irmãos, uma
atitude marcada pela bondade, pela
compreensão, pela misericórdia, pelo
acolhimento, pelo amor.

Evangelho: O mandamento do
perdão não é novo – como vimos, aliás,
na primeira leitura. Os catequistas de
Israel ensinavam a perdoar as ofensas
e a não guardar rancor contra o irmão
que tinha cometido qualquer falha.
Os “mestres” de Israel estavam, no
entanto, de acordo em que a obrigação
de perdoar existia apenas em relação
aos membros do Povo de Deus (os
inimigos estavam excluídos dessa
dinâmica de amor e de misericórdia). A
grande discussão girava, porém, à volta

Equipe responsável por esta celebração:
Equipe do Celebrando
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25º DOMINGO DO TEMPO COMUM
20 de setembro de 2020
Cor Litúrgica: verde – Nº.1417
“Trabalhar nas vinhas do pai generoso”

05. Oração Inicial

01. Motivação

Min. da Palavra: Ó Deus, luz que
não se apaga, vós entregastes a nós
o mandamento de vos amar e de
viver como irmãos. Dai-nos a graça de
cumpri-lo e viver na plenitude de vossa
vida. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

Animador: Queremos celebrar a
gratuidade de nosso Deus. Ele, na sua
ternura, nos dá sempre mais do que
ousamos pedir. Tudo o que ofertamos
a Ele na alegria é o que Dele recebemos
com total dedicação. Celebremos nessa
mesma alegria.
Canto/procissão de entrada

02. Acolhida

Min. da Palavra: Em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo.
Ass.: Amém!

01. Primeira Leitura
Isaías 55, 6 - 9

Min. da Palavra: A graça e a paz de
Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso
Senhor, esteja convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!

02. Salmo Responsorial: 144
(145) 2 -3. 8-9.17-18

Resp.: “O Senhor está próximo de
todos os que o invocam. ”

03. Ato Penitencial

03. Segunda Leitura

Min. da Palavra: Irmãos e irmãs,
reconheçamos as nossas culpas
para celebrar dignamente os santos
mistérios.

Filipenses 1, 20c -24.27a

Canto penitencial

04. Canto de aclamação ao
Evangelho

Min. da Palavra: Deus todo-poderoso,
tenha compaixão de nós, perdoe os
nossos pecados e nos conduza a vida
eterna.

05. Evangelho

Aleluia!
Abri, Senhor, os nossos corações, para
aceitarmos a palavra do vosso Filho.
Mateus 20, 1 – 16 a

O4. Glória

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. Palavra: Glorifiquemos o nosso
Deus, cantando.
Canto
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Min. da Palavra: Proclamação do
Evangelho de Jesus Cristo segundo
São Mateus.
Ass.: Glória a vós, Senhor!

de participar da riqueza da vida dos
filhos de Deus. Ser cristão é deixar
Jesus reviver em cada um a mesma
doação. É entregando nossos dons
que nos entregamos a Ele para que Ele
reproduza em nossa vida a grandeza
de vosso amor. Ele que vive e reina
para sempre.
Ass.: Amém!

06. Homilia

(O ministro não se deve estender por mais de
10 minutos)

07. Profissão de Fé

Momento em que o Ministro da Eucaristia busca
as reservas eucarísticas enquanto todos cantam
um refrão próprio, para acompanhar a entrada
solene do Santíssimo.

Min. da Palavra: Professemos nossa fé
no Deus verdadeiramente justo: Creio...

08. Preces da Comunidade

02. Louvação

Min. da Palavra: Cada um de nós
tem suas preocupações, anseios e
pedidos. Como devemos formar uma
comunidade, rezemos em comum,
certos de que nossos pedidos serão
atendidos pelo Pai.

Min. da Palavra: A nossa proteção
está no nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra!
Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, minha
oração.
Ass.: Que chegue até vós o meu
clamor!

(Seguem as preces preparadas pela comunidade,
de acordo com sua realidade)

Min. da Palavra: Pai de bondade,
atendei nossos pedidos, não pelo
nosso merecimento, mas pelo vosso
amor. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco
Ass.: Ele está no meio de nós!
Min. da Palavra: Bendigamos o nosso
Deus, cantando.
Canto de Louvação (Sl 8):(Ofício
Divino das Comunidades)
1.-Teu nome é, Senhor, maravilhoso
/ por todo o universo conhecido; / o
Céu manifesta a tua glória, / com teu
resplendor, é revestido.
-Até por crianças pequeninas / perfeito
louvor te é cantado; / é força que
barra o inimigo, / reduz ao silêncio o
adversário.
2.-Olhando este céu que modelaste,
/ a lua e as estrelas a conter; / que é,

01. Partilha
Canto

Min. da Palavra: Senhor nosso
Deus, vosso Filho despojou-se de si
até o dom total: “Sendo rico, fez-se
pobre, para nos enriquecer com a sua
pobreza.” Podendo escolher qualquer
modo de viver, escolheu o caminho da
doação. Deu a todos a possibilidade
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Min. da Palavra: Irmãos e irmãs,
saudai-vos com um abraço fraterno.
(Seguir as orientações da diocese)

ó Senhor, o ser humano / pra tanto
cuidado merecer?
-A um Deus semelhante o fizeste, /
coroado de glória e de valor; / de ti
recebeu poder e força/ de tudo vencer
e ser senhor:
3.-Dos bois, das ovelhas nos currais, /
das feras que vivem pelas matas; / dos
peixes do mar, dos passarinhos, / de
tudo o que corta o ar e as águas.
-Teu nome é, Senhor, maravilhoso, /
por todo o universo conhecido; / o
Céu manifesta a tua glória, / com teu
resplendor, é revestido.
4.A ti seja dada toda a glória, / Deus,
fonte de vida e verdade, / Amor
maternal que rege a História, / vem,
fica pra sempre ao nosso lado.

03. Comunhão

Min. da Eucaristia: Eu sou a
ressurreição e a vida. Quem vem a mim
e se alimentar desta mesa não morrerá
eternamente. Felizes os convidados
para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro
de Deus que tira o pecado do mundo.
Ass.: Senhor, eu não sou digno de que
entreis...
Canto / procissão

04. Oração Final

Min. da Palavra: Bendito sejais,
Deus dos pequeninos, porque nesta
celebração nos acolhestes em vosso
amor. Possamos realizar em nossas
vidas a palavra que aqui recebemos e,
atendendo às necessidades de nossos
irmãos e irmãs, permanecer no serviço
do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo.
Ass.: Amém!

01. Pai Nosso

Min. da Palavra: Antes de participar
do banquete da Eucaristia, sinal de
reconciliação e vínculo de união
fraterna, rezemos juntos, como o
Senhor nos ensinou: Pai Nosso...

02. Oração da Paz

Min. da Palavra: 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; dailhe, segundo o vosso desejo, a paz e a
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai
e o Espírito Santo.
Ass.: Amém!

01. Avisos / Compromissos da
comunidade
02. Homenagens

03. Bênção Final

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Min. da Palavra: A paz do Senhor
esteja sempre convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!

Min. da Palavra: Deus todo poderoso
vos abençoe na sua bondade e infunda
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Assim, a PROFISSÃO DE FÉ deixa
de ser a repetição decorada de
uma fórmula para ser expressão
comunitária do compromisso que
a assembleia faz, a partir da Palavra
ouvida, entendida e aceita.

em vós a sabedoria da salvação.
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: Sempre vos alimente
com os ensinamentos da fé e vos faça
perseverar nas boas obras.
Ass.: Amém!

• A comunidade poderá preparar
uma prece pelos desempregados,
lembrando a parábola de Jesus.

Min. da Palavra: Oriente para ele os
vossos passos, e vos mostre o caminho
da caridade e da paz.
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: Abençoe-vos o Deus
todo-poderoso: Pai, Filho e Espírito
Santo.
Ass.: Amém!

Introdução: As leituras de hoje
exortam-nos a tomar cuidado para não
reduzir Deus aos critérios humanos,
por melhor que sejam. Deus ultrapassa
tudo o que se pode pensar ou dizer
sobre ele. Muitas vezes, seus planos
se tornam incompreensíveis ao ser
humano. Quando isso acontece, restanos perseverar na fidelidade sem
mudar de caminho, a exemplo de
Jesus, que disse: “Pai, afasta de mim
este cálice, contudo não se faça a
minha vontade, mas, sim, a tua” (cf. Mt
26,39).

Min. da Palavra: Ide em paz e que o
Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!

Ritos Iniciais
• Continuar dando destaque à mesa
da Palavra e preparar o ambiente
com muitas flores, lembrando o
início da primavera.

Primeira Leitura: O texto da primeira

leitura é uma oferta de perdão, paz e
felicidade aos pecadores. Em primeiro
lugar, assegura que as orações e o
arrependimento serão acolhidos por
Deus: “buscai o Senhor… invocai-o…
deixe o mau caminho… converta-se…
que o Senhor se compadecerá” (v. 6-7).
Deus não é como o ser humano,
seus pensamentos são totalmente
diferentes. Ele é infinitamente fiel:

Rito da Palavra
• Fazer a procissão da Palavra,
lembrando de ser ladeada de luzes
(velas).
• É importante que a assembleia
tenha condições de assumir um
compromisso
bem
concreto
com a Palavra de Deus, após a
homilia, um instante de silêncio.
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não desiste de seus filhos, não cessa
de ofertar-lhes sua misericórdia sem
limites. Ao contrário, o ser humano
desiste de Deus, trilha outros caminhos,
bem diferentes daqueles propostos
pelo Senhor.
“Deixe o perverso o seu caminho,
o iníquo, os seus pensamentos;
converta-se ao Senhor… volte-se para
o nosso Deus” (v. 7). Em primeiro lugar,
arrepender-se é mudar de caminho,
de atitudes, é tomar outros tipos de
decisões, fazer outras escolhas. Mas
não é só isso: há que mudar também
os pensamentos, ou seja, transformarse internamente, mudando de
mentalidade em relação ao mundo, às
pessoas e às situações; mudar de ideia
a respeito de si mesmo, mudar até
mesmo as concepções sobre Deus e
sobre seus caminhos, porque o Senhor
sempre estará muito além do que se
pode dizer e pensar a respeito dele.
Converter-se é mudar de mente
e voltar aos caminhos do Senhor.
Mas voltar a ele não porque houve
total compreensão do seu projeto,
e sim porque ele é soberano e
misericordioso. A vida humana só tem
sentido no relacionamento com Deus,
e quando seus caminhos são difíceis de
entender e trilhar, resta, acima de tudo,
perseverar na fidelidade.

ruim, deve perseverar no bem e na
busca de agradar unicamente a Deus,
seguindo em frente sem hesitar.
O cristão não deve desanimar nunca,
mesmo se, depois de repetidos
esforços, sentir-se fracassado ou
mesmo perseguido, como o apóstolo
Paulo. É necessário confiar somente
em Deus, pois só ele pode dar eficácia
à atividade humana. Mesmo sem
entender o que acontece consigo, o
cristão deve viver de modo digno do
evangelho (v. 27).’

Evangelho: O texto situa-se no

“sermão sobre a comunidade”. Jesus
continua instruindo seus seguidores
sobre como se comportar no mundo.
O Reino dos Céus é aqui comparado
ao proprietário que contratou vários
trabalhadores para sua vinha, em
horários diferentes. No final, paga a
todos igualmente, começando pelos
últimos, contratados à tardinha, até
os primeiros, contratados de manhã.
A maneira como o patrão trata seus
operários nos chama a atenção para a
gratuidade com que Deus nos acolhe
em seu reino. Não é segundo os
critérios humanos que Deus age em
favor da humanidade. A estranheza
das palavras de Jesus nessa parábola
deve nos chamar a atenção para
nossa maneira de julgar a Deus ou de
atribuir-lhe atitudes especificamente
humanas. Geralmente o ser humano
quer recompensa por suas boas ações.
E, quando não se sente recompensado,
acha que Deus é injusto, ou não o
ama, ou esqueceu-se dele. Costumase até dizer: “Por que Deus não atende
às minhas preces? Sou tão dedicado,

Segunda Leitura: Grande exemplo

de perseverança, mesmo que os planos
de Deus se tornem incompreensíveis,
nos é dado na leitura da epístola aos
Filipenses. O cristão vive unicamente
para Deus, não em função de
recompensas por méritos pessoais.
Qualquer que seja a situação, boa ou
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tenho tanta fé!”
Mas a maneira de Deus agir não se
iguala à nossa. Ele é absolutamente
livre para agir como quiser. E essa
liberdade é pontuada por seu amor
incondicional e sua generosidade
inestimável. Deus nos ama e deu-nos
mais do que ousamos pedir. Deu-nos a
vida. Deu-nos a si mesmo no seu Filho.
Deu-nos a eternidade ao seu lado.
Por isso, o Reino dos Céus não se
apresenta como recompensa por

nossos méritos pessoais. É puro dom
de Deus, que nos chama gratuitamente
a participar da vida plena. Cabe-nos
acolhê-lo como dom ou ficar numa
atitude mesquinha de sempre esperar
recompensas por méritos prévios. Isso
não é cristianismo, não é gratuidade.
Isso não é resposta amorosa a Deus.
Extraído da Revista Vida Pastoral

Equipe responsável por esta celebração: Equipe
do Celebrando
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26º DOMINGO DO TEMPO COMUM
27 de Setembro de 2020
Cor Litúrgica: Verde - Nº. 1418
“Juntos na Missão Permanente”

Min. da Palavra: O Deus todopoderoso, em sua imensa misericórdia,
tenha compaixão de nós, perdoe os
nossos pecados e nos conduza à vida
eterna!
Ass.: Amém!

Refrão Meditativo
Onde reina o amor, fraterno amor.
Onde reina o amor, Deus aí está. (Bis)

01. Motivação

Animador: Neste último domingo
de setembro, celebramos o dia da
Bíblia. Por meio da Bíblia, temos a
oportunidade de conhecer a Deus e
o seu plano de amor. A liturgia nos
convida a comprometer-nos com a
Palavra proclamada, portanto, não
basta pronunciar palavras cristãs,
precisamos viver como Cristo.
.Canto / Procissão de entrada

04. Glória
Canto

05. Oração Inicial
Breve momento de silêncio: Cada um coloque a
intenção de seu coração, para este dia.

Min. da Palavra: (Oremos) Ó Pai,
vós acolheis os pecadores que se
arrependem de todo o coração e
prometeis a salvação e a vida aos que
se afastam da injustiça. Fazei que o
vosso Espírito Santo se torne dóceis ao
chamado do vosso amor e concedeinos os mesmos sentimentos que
levaram Jesus a dar sua vida por nós.
Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

02. Acolhida

Min. da Palavra: Em nome do Pai ...
Ass.: Amém!
Min. da Palavra: Que o amor do Pai, a
graça do Filho e a presença do Espírito
Santo iluminador, estejam sempre
convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
		

03. Ato Penitencial

Min. da Palavra: A Palavra de Deus
nos leva a experimentar a bondade
sempre fiel do Senhor que nos propõe
mudança de vida e acredita em nossa
conversão. Imploremos a misericórdia
do Pai, pelas vezes que deixamos de
acolher Sua Palavra em nossa vida.

01. Primeira Leitura
Ezequiel 18, 25-28

02. Salmo Responsorial: 24 (25)
Resp.: Recordai, Senhor meu Deus,
vossa ternura e compaixão!

Breve momento de silêncio
Canto penitencial
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03. Segunda Leitura
Filipenses. 2, 1-11

04. Aclamação ao Evangelho

01. Partilha

Aleluia, aleluia!
As minhas ovelhas ouvem a minha voz,
diz o Senhor;
Eu conheço-as e elas seguem-Me.

Canto / procissão

Mateus 21,28-32

Min. da Palavra: Ó Deus de
misericórdia, que esta oferenda vos
seja agradável e possa abrir para nós a
fonte de toda bênção. Por Cristo, nosso
Senhor.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

Momento em que o Ministro da Eucaristia
busca as reservas eucarísticas enquanto todos
cantam um refrão próprio, para acompanhar
a entrada solene do Santíssimo.

05. Evangelho

02. Louvação

Min. da Palavra: Proclamação do
Evangelho de Nosso Senhor Jesus
Cristo, segundo São Mateus.
Ass.: Glória a vós, Senhor!

Min. da Palavra: A nossa proteção está
no nome do Senhor.
Ass.: Que fez o céu e a terra.
Min. da Palavra: Ouvi, Senhor, a minha
oração.
Ass.: E chegue até vós o meu clamor!

06. Homilia
O Ministro não se deve estender por mais de 10
minutos.

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!

07. Profissão de Fé

Min. da Palavra: Creio em Deus Pai...

Min. da Palavra: Em agradecimento,
louvemos aquele que está presente
entre nós, e nos dá forças em nosso
agir, a cada dia de nossa vida.

08. Preces da Comunidade

Min. da Palavra: Deus Pai enviou seu
Filho Jesus para a salvação de todos.
Hoje, nós também somos enviados
até os confins da terra. Apresentemos
nossas preces.

Louvado sejas, Senhor, / por todas
as criaturas. / Tu és o Pai Criador, /
glorioso lá nas alturas!
1.Maravilhas no mundo Ele faz, / tua
bondade nos traz tanta paz. / Ele é
nosso Pai poderoso. / Exaltai ao Senhor
glorioso! / Ele está sempre ao nosso
lado, / e perdoa os nossos pecados.
/ Para sempre iremos te amar, / com

(Segue as preces preparadas pela comunidade
conforme a sua realidade)

Min. da Palavra: Atendei, ó Pai, nossas
súplicas. Por Jesus Cristo, vosso Filho e
Senhor nosso!
Ass.: Amém!
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alegria queremos louvar.
2.Ele fez o céu e a terra, / cachoeiras
que vem lá da serra. / Por tudo que
Ele criou, / as belezas que aqui deixou.
/ A natureza querida / e as bênçãos
de nossas vidas. / Agradeçamos com
muito amor / ao Supremo Deus Pai
Criador.

entreis em minha casa, mas dizei uma
palavra e eu serei salvo!
Canto / procissão

04. Oração Final

Min. da Palavra: (Oremos) Ó Deus,
comungando e partilhando a vida e a
palavra com nossos irmãos, tomamos
parte na Paixão de Jesus Cristo, que
morreu por nosso amor. Que esta
celebração nos leve a uma vida nova,
a amar como Cristo na terra, e ter sua
glória no céu. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém!

01. Pai Nosso

Min. da Palavra: Façamos juntos a
oração da fraternidade: Pai nosso...

02. Oração da Paz

1. Avisos / compromissos
comunidade
2. Homenagens

Min. da Palavra: 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; dailhe, segundo o vosso desejo, a paz e a
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai
e o Espírito Santo.
Ass.: Amém!

da

3. Bênção Final

Min. da Palavra: O Senhor esteja
convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!
Min. da Palavra: Abençoe-vos o Deus
todo poderoso: Pai, Filho e Espírito
Santo.
Ass.: Amém!

Min. da Palavra: A paz do Senhor
esteja convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!

Min. da Palavra: Ide em Paz! Colocai
em prática a Palavra de Deus, sendo
alegres portadores da paz! Que o
Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!

Min. da Palavra: Irmãos, saudai-vos
com um gesto de comunhão fraterna.
(Seguir orientações da diocese)

Canto opcional

03. Comunhão

Min. da Eucaristia: “Guiai-me, Senhor,
na vossa verdade e ensinai-me, porque
vós sois Deus, meu Salvador: em vós
espero sempre.” Felizes os convidados
para a ceia do Senhor! Eis o Cordeiro de
Deus, que tira o pecado do mundo!
Ass.: Senhor, eu não sou digno de que

Ritos Iniciais
• Criar um ambiente acolhedor e

57

fraterno, sobretudo na chegada
dos irmãos e irmãs que vêm à
celebração. Os cânticos devem
estar de acordo com o Tempo
litúrgico e com o momento da
celebração.

incorretamente. Entre o povo havia a
ideia de que o pecado marcava para
sempre a vida e a descendência de
quem pecava. Não é uma fatalidade,
nem Deus é o culpado da morte do
pecador. O profeta, como porta-voz
de Deus, mostra que a salvação de
uma pessoa não depende de seus
antepassados e parentes. O que
importa é a disposição do coração no
momento presente. Deus nos julga
conforme o que somos hoje. Nunca é
tarde para nos arrependermos, porque
Deus quer a vida para todos.

• Celebrando o dia da Bíblia, podese preparar uma acolhida com
entregando versículos bíblicos.
Rito da Palavra
• Neste
domingo
em
que
comemoramos o Dia da Bíblia,
cuidar para que todos os textos
bíblicos, inclusive o salmo, sejam
bem preparados e proclamados
como “acontecimento de salvação”
para a comunidade reunida.

Segunda Leitura: Paulo encontra-se
na prisão. Contudo, ele tem o cuidado
de frisar que a Palavra de Deus não
está acorrentada e por isso continua
a anuncia-la. Faz aqui um apelo
insistente à caridade e à união fraterna.
São Paulo, traça todo um programa de
vida para darmos frutos de salvação
durante a semana que hoje começa:
não façais nada por rivalidade nem
vanglória, mas sempre unidos num
mesmo amor e num mesmo sentir.

Introdução: A liturgia deste domingo
deixa claro que Deus chama todos
os homens e mulheres a empenharse na construção do mundo de
justiça e paz que Deus sonhou para
todos os seus filhos e filhas. Diante
da proposta de Deus, nós podemos
assumir duas atitudes: ou dizer “sim” a
Deus e colaborar com Ele, ou escolher
caminhos de egoísmo, comodismo e
isolamento e desistir do compromisso
que Deus nos pede.

Evangelho: A parábola dos dois filhos
chamados para trabalhar na vinha
do pai sugere que, na perspectiva de
Deus, todos os seus filhos são iguais
e têm a mesma responsabilidade
na construção do Reino. Diante do
chamado de Deus, há dois tipos de
resposta. Há aqueles que escutam o
chamado, mas não são capazes de
vencer a preguiça e o comodismo e

Primeira Leitura: A primeira leitura
está no contexto do Exílio da Babilônia.
O povo acusa Deus de injusto e de agir
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não vão trabalhar na vinha, mesmo
que tenham dito sim a Deus e tenham
sido batizados; e há aqueles que
acolhem o chamado de Deus e que lhe
respondem de forma generosa.
A mensagem do Evangelho é clara: não
basta dizer um sim inicial a Deus; mas
é preciso que esse sim se confirme,
depois, num verdadeiro empenho
na vinha do Senhor. Ou seja: não

bastam palavras e declarações de
boas intenções; é preciso viver, dia a
dia, os valores do Evangelho, seguir
Jesus nesse caminho de amor e de
entrega que Ele percorreu, construir,
com gestos concretos, um mundo de
justiça, de bondade, de solidariedade,
de perdão, de paz.
Equipe responsável por esta celebração:
Equipe do Celebrando
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