4
Nº 2320 – ANO A – Verde
17.º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 27/7/2014

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Como famílias reunidas neste domingo Dia do Senhor, somos instruídos
como discípulos do Reino dos Céus e como
um pai de família a tirar do seu tesouro, a
cada dia, coisas novas e velhas.
Celebramos a páscoa de Jesus Cristo que
se manifesta em todas as pessoas e grupos
que se deixam tomar pela centralidade do
Reino. Cantemos.
3. CANTO DE ABERTURA: 20 (CD 4), 30
(CD 24)
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: 161 e 166 (CD 3)

Dir.: Reconheçamo-nos fracos, pecadores
e necessitados do perdão de Deus. (Breve
silêncio...)
Peçamos perdão cantando...
Dir.: Deus, rico em misericórdia, tem compaixão de nós, perdoa as nossas faltas e
guia-nos em teus caminhos. Por Cristo,
Senhor nosso. Amém.
6. GLÓRIA: 202 (CD 12), 205 (CD 3)
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Pai, fonte da sabedoria, em Cristo nos revelais o tesouro
escondido e a pérola preciosa. Concedei-nos o discernimento que só o Espírito
pode dar, para avaliarmos retamente as
realidades deste mundo e os valores do
vosso Reino. Ensinai-nos a renunciar
aos bens aparentes, para acolher os
vossos dons. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém.

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: 1Rs 3,5.7-12

9. SALMO RESPONSORIAL: 118(119)

Vossa Igreja eleva o clamor, escutai
nossa prece, Senhor!

Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa
palavra!

Senhor, ajudai vossa Santa Igreja a ser
exemplo de desapego aos bens materiais
e amor aos tesouros do Reino de Deus.
Nós vos pedimos.

É esta a parte que escolhi por minha herança:
observar vossas palavras, ó Senhor!
A lei de vossa boca, para mim,
vale mais do que milhões em ouro e prata.

Senhor, olhai pelos nossos avós para que
sejam respeitados e valorizados em nossas
famílias. Nós vos pedimos.
Senhor, dai força e coragem aos nossos
agricultores para que não desanimem
mediante as dificuldades do trabalho no
campo. Nós vos pedimos.

Vosso amor seja um consolo para mim,
conforme a vosso servo prometestes.
Venha a mim o vosso amor e viverei,
porque tenho em vossa lei o meu prazer!

Senhor, conscientizai todos os motoristas
para que dirijam respeitando as leis do
trânsito e preservando a vida. Nós vos
pedimos.

Por isso amo os mandamentos que nos destes,
mais que o ouro, muito mais que o ouro fino!
Por isso eu sigo bem direito as vossas leis,
detesto todos os caminhos da mentira.

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

Maravilhosos são os vossos testemunhos,
eis por que meu coração os observa!
Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina,
ela dá sabedoria aos pequeninos.

Dir.: Acolhe, ó Pai, os pedidos que te fazemos em nome de Jesus, teu Filho e nosso
irmão. Amém.

10. SEGUNDA LEITURA: Rm 8,28-30
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

DEUS FAZ COMUNHÃO

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

16. PARTILHA DOS DONS: 392 (CD 4),
399 (CD 25)

12. EVANGELHO: Mt 13,44-52

Dir.: Expressemos nossa responsabilidade
participando, ajudando a desenvolver e
fazer crescer a nossa Igreja, sustentando-a
em suas necessidades com nossa doação.

13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ

RITO DA COMUNHÃO

15. PRECES DA COMUNIDADE

17. PAI-NOSSO

Dir.: Elevemos ao Pai os nossos pedidos
na certeza de sermos atendidos em seu
imenso amor.

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria de sua Palavra,
rezemos juntos: Pai nosso...
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18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 789 (CD 26),
788 (CD 5)

Dir.: O Deus da paz, que nos deu a alegria
de celebrar este domingo, guarde-nos em
seus caminhos! Ele que é Pai e Filho e
Espírito Santo. Amém.

Dir.: Em Jesus Cristo, que nos tornou irmãos e irmãs com sua cruz, saudemo-nos
com um sinal de reconciliação e de paz.

Dir.: Vamos em paz e, ao longo da semana,
bendigamos ao Senhor!

19. COMUNHÃO: 504 e 507 (CD 14)

Todos: Graças a Deus!

(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
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!)

25. LEITURAS DA SEMANA
2.ª-feira: Jr 13,1-11; Cânt. Dt
32,18-19.20.21(R/18a);
Mt 13,31-35
3.ª-feira: 1Jo 4,7-16; Sl 33(34);
Jo 11,19-27 ou
Lc 10,38-42
4.ª-feira: Jr 15,10.16-21;
Sl 58(59); Mt 13,44-46
5.ª-feira: Jr 18,1-6; Sl 145(146);
Mt 13,47-53
6.ª-feira: Jr 26,1-9; Sl 68(69);
Mt 13,54-58
Sábado: Jr 26,11-16.24;
Sl 68(69); Mt 14,1-12

20. RITO DE LOUVOR: 834 (CD 18)
(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico.)
21. ORAÇÃO

ORIENTAÇÕES

Oremos (pausa): Ó Deus, celebramos
os mistérios de vosso amor, reunidos ao
redor da mesa da Palavra, nos concedeis
hoje participar dos frutos da salvação.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

• Valorizar, nos vários momentos da
celebração, a participação das pessoas
que já trabalharam ou cultivam a terra,
os avós e motoristas.
• Na partilha dos dons, apresentar os
benefícios que o dízimo pode trazer
às comunidades da Igreja: a formação
de lideranças; a promoção humana; a
partilha; o compromisso na manutenção da comunidade; novas técnicas e
metodologias modernas na evangelização e catequese; a condição para que
ministros e lideranças tenham mais
tempo de entrar em intimidade com
Deus na oração pessoal.

DEUS NOS ENVIA
22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. CANTO DE ENVIO: 652 (CD 7), 663
(CD 26)
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
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Onde é aplicado seu

Dízimo?

O dízimo é aplicado em três dimensões da ação evangelizadora da Igreja, a saber:

Dimensão Pastoral
Construção, custeio e manutenção dos Templos e Centros Pastorais; formação dos agentes
pastorais; manutenção e formação presbiteral; nas celebrações litúrgicas; na catequese;
subsídios pastorais e catequéticos; manutenção da casa e secretaria paroquial; folha de
pagamento dos servidores da Igreja; entre outros;

Dimensão Social ou Caridade
A Arquidiocese de Vitória mantém 168 projetos sociais onde trabalham 464
funcionários e 2.358 voluntários. São atendidas 22.624 pessoas e
1.655 famílias carentes, com um investimento mensal na caridade
de R$ 1.423.096,00;

Dimensão Missionária
Manutenção e custeio da Cúria Metropolitana; manutenção e custeio do Seminário Arquidiocesano; formação
presbiteral dos seminaristas; manutenção e custeio dos veículos
de comunicação da Arquidiocese de Vitória (Rádio América AM/
FM, Rádio FM Líder, Site AVES, Revista Vitória); manutenção e
custeio do fundo presbiteral, amparando padres idosos e doentes
e padres que atuam em regiões carentes e missionárias da Arquidiocese; aquisição de terrenos e construção de igrejas para
comunidades pobres; entre outros.
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