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Nº 2322 – ANO A – Verde
16.º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 20/7/2014

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Nesta liturgia do 16.º Domingo do
Tempo Comum, continuamos a escutar as
parábolas do Reino e recebemos de Jesus
a certeza de que o Reino de Deus já está
presente em nós, caminhando para a sua
realização definitiva.
Como famílias, celebramos a páscoa de
Jesus Cristo que se manifesta em todas
as pessoas e grupos que acreditam na
força dos pequenos e lutam para mudar
a realidade. Cantemos.
3. CANTO DE ABERTURA: 8 (CD 13), 11
(CD 4)
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus, a comunhão do Espírito
Santo estejam com todos vocês!
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL: 162 (CD 3), 189
Dir.: Imploremos a misericórdia de Deus
por nossa impaciência e por atitudes que
não deixam o Reino de Deus acontecer.
Reconheçamos os nossos pecados para
participarmos com dignidade desta celebração. (Breve silêncio...) Cantemos.
Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna! Amém.
6. GLÓRIA: 199 (CD 12), 210 (CD 23)
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Pai, sustentai-nos
sempre com a força e a paciência do
vosso amor. Fazei frutificar em nós a
vossa palavra, semente e força de crescimento da Igreja. Alimentai em vosso
povo a esperança de uma nova sociedade. Que a vinda do Senhor Jesus faça
resplandecer como o sol vosso reino
de justiça e de amor. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: Sb 12,13.16-19

Senhor, abençoai o fruto do nosso trabalho
e fazei que a nossa oferta do dízimo seja
expressão de ação de graças e pertença
a esta família, por todos os bens que recebemos de vós.

9. SALMO RESPONSORIAL: 85(86)
Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente
e fiel!
Ó Senhor, vós sois bom e clemente,
sois perdão para quem vos invoca.
Escutai, ó Senhor, minha prece,
o lamento da minha oração!

Dir.: Deus, nossa força e proteção, atende
as nossas preces e guia-nos em teus caminhos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

As nações que criastes virão
adorar e louvar vosso nome.
Sois tão grande e fazeis maravilhas:
vós somente sois Deus e Senhor!

DEUS FAZ COMUNHÃO

Vós, porém, sois clemente e fiel,
sois amor, paciência e perdão.
Tende pena e olhai para mim!
Confirmai com vigor vosso servo.

16. PARTILHA DOS DONS: 388 (CD 11),
395 (CD 5)

10. SEGUNDA LEITURA: Rm 8,26-27

Dir.: Coloquemos, no altar do Senhor, todos
os nossos dons, aquilo que temos e somos,
participando e ajudando a desenvolver e
sustentar a nossa Igreja, para fazer o reino
de Deus acontecer.

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia, aleluia!
Eu te louvo, ó Pai, Santo, Deus do céu,
Senhor da terra: os mistérios do teu Reino
aos pequenos, Pai, revelas!

RITO DA COMUNHÃO

12. EVANGELHO: Mt 13,24-43

17. PAI-NOSSO

13. PARTILHA DA PALAVRA

Dir.: O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de
filhos e filhas, rezemos junto: Pai nosso...

14. PROFISSÃO DE FÉ
15. PRECES DA COMUNIDADE

18. SAUDAÇÃO DA PAZ

Dir.: Com confiança elevemos a Deus Pai
os nossos pedidos.

Dir.: Saudai-vos uns aos outros em Cristo
Jesus!

Acolhei nossa prece, Senhor! Sobre nós
derramai vosso amor!

19. COMUNHÃO: 498, 527

Senhor, iluminai vossa Igreja para que ela
seja perseverante e paciente na missão
de evangelizar.

(O ministro toma a hóstia e, elevando-a,
em voz alta, voltado para a assembleia, diz:
irmãos e irmãs, participemos da comunhão
do Corpo do Senhor em profunda unidade
com nossos irmãos que, neste dia, tomam
parte da celebração eucarística, memorial

Senhor, fazei com que, em nossos corações e no interior da comunidade eclesial,
os dons de tua graça germinem e produzam bons frutos.
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Oriente para ele os nossos passos e nos
mostre o caminho da caridade e da paz!
Amém.

vivo da paixão, morte e ressurreição de
Jesus Cristo. O Corpo de Cristo será nosso
alimento. Portanto:
Felizes os convidados para a Ceia do
Senhor!
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo!)

Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e
Filho e Espírito Santo! Amém!
Dir.: Vamos em paz, e o Senhor nos acompanhe na missão!

20. RITO DE LOUVOR: 832 (CD 18), 842

Todos: Graças a Deus!

(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico.)

25. LEITURAS DA SEMANA

21. ORAÇÃO

2.ª-feira: Mq 6,1-4,6-8; Sl 49(50);
Mt 12,38-42
3.ª-feira: Ct 3,1-4a ou 2Cor 5,1417; Sl 62(63);
Jo 20,1-2.11-18
4.ª-feira: Jr 1,1.4-10; Sl 70(71);
Mt 13,1-9
5.ª-feira: Jr 2,1-3.7-8.12-13;
Sl 35(36); Mt 13,10-17
6.ª-feira: 2Cor 4,7-15; Sl 125(126);
Mt 20,20-28
Sábado: Eclo 44,1.10-15;
Sl 131(132); Mt 13,16-17

Oremos (pausa): Ó Deus, pelos vossos
sacramentos vós viestes até nós. Ficai conosco sempre, e nós ficaremos convosco.
Assim seremos o reino que Jesus tanto
anunciou: mulheres e homens vivendo a
vida nova e feliz, que veio do céu à terra
e leva da terra ao céu. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

DEUS NOS ENVIA
ORIENTAÇÕES
• Após a saudação inicial, pode-se fazer
uma breve recordação da vida, lembrando
pequenas iniciativas comunitárias, mesmo
frágeis, que são sinais do Reino de Deus
presente entre nós. A cada lembrança canta-se o refrão: O Reino de Deus chegou!
• A campanha do Dízimo continua, hoje
é o dia da entrega do selo que carrega o
significado do carimbo. Ao colocá-lo na
pessoa, estamos lembrando que ela pertence
a esta família. Ele deve ser colocado, na
entrada das celebrações, com uma frase
semelhante a esta: Posso confirmar que
você é desta família?

22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. CANTO DE ENVIO: 650 e 663 (CD 26)
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: Deus todo-poderoso nos abençoe na
sua bondade e infunda em nós a sabedoria
da salvação! Amém.
Sempre nos alimente com os ensinamentos da fé e nos faça perseverar nas boas
obras! Amém.
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Pastoral do

Dízimo
Dízimo é uma pastoral, não se implanta o dízimo por decreto. Tanto para a
implantação como para a manutenção do
dízimo é importante que a paróquia conte
com uma “equipe missionária do dízimo”.
Esta deve ser uma equipe bem formada e
bem aceita na paróquia. Esta equipe deve
ser preparada para que possa atuar com
muita sintonia e organização, preferencialmente contando com representantes
das diversas pastorais e movimentos da
comunidade.
Por isso, o objetivo da Equipe de
Pastoral do Dízimo é evangelizar sobre o
Dízimo. E isso deve ser feito de modo tal
que todos os membros da comunidade
se sintam solidários e corresponsáveis
na manutenção da paróquia. Na verdade,
para sermos fiéis à Bíblia, o Dízimo deveria ser a única fonte de recursos de uma
comunidade de fé. Então, ele seria sinal
de partilha e de comunhão, a exemplo das
primeiras comunidades cristãs.
Conhecimento do dízimo. A equipe
deve conhecer bem o assunto. Deve estar
preparada para ajudar a esclarecer dúvidas
sobre o Dízimo.
O testemunho da equipe. Quem faz
parte desta equipe precisa ser dizimista
para valer. Tentar convencer a outros sobre
algo de que não estamos convencidos
não funciona. Quando vamos motivar os
fiéis sobre o Dízimo, devemos falar da

experiência própria, algo que sai de dentro
com plena convicção. Todos devem dar
testemunho.
Disponibilidade para o dízimo. A equipe deve ter tempo para se dedicar à Pastoral
do Dízimo. Preferencialmente nos dias em
que há mais movimento na comunidade.
Prestar contas à comunidade. Fazer
prestação de contas do Dízimo na Comunidade, sempre com brevíssima mensagem
positiva, valorizando os passos já dados e
o crescimento feito nas metas financeiras
e educativas da Pastoral do Dízimo.
Valorização do dizimista. A pastoral
do dízimo deve fazer-se presente na vida
do dizimista. Deve lembrar o aniversário
natalício e de casamento. Se entregar pessoalmente um cartão, tanto melhor.
Fonte: texto na íntegra no site:
www.arquidiocesedecampogrande.org.br
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