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17º Domingo do Tempo Comum - 25/07/2010

“Pedi e recebereis”
Encerramento Mês do Dízimo

DEUS NOS REÚNE

01 - ACOLHIDA
02 - INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãos (ãs), rezando junto com o
senhor, recebemos dele orientações precisas sobre a oração.

TODOS: Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém!
Dir.: O Senhor que encaminha os nossos
corações para o amor e no seguimento a
Jesus esteja com todos vocês!
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
04 - PERDÃO

Neste domingo, somos também convidados a celebrar nossa participação no
dízimo que sustenta a missão pastoral,
social e evangelizadora de nossa comunidade de fé.

Dir.: Diante do Senhor, queremos rever
nossa vida, para vencer tudo o que nos leva
à omissão, ao individualismo e a tudo o que
nos dispersa. Peçamos perdão, cantando:
162 (cd12), 181(cd3)

Celebramos a páscoa de Jesus Cristo,
que se manifesta em todas as pessoas e
grupos que vivem radicalmente as lições
contidas no pai-nosso.

Dir.: Pai santo, que és amor e misericórdia,
confiantes te pedimos: Vem em socorro de
nossas fraquezas e faze-nos fortes no teu
amor. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém!

03 - CANTO DE ABERTURA: 32(cd3),
41 (cd24)

05 - GLÓRIA

Dir.: Unidos em comunidade, façamos o
sinal de nossa fé:

Dir.: Glorifiquemos o Pai, o Cordeiro Jesus
Cristo com o Espírito Santo, cantando:
193(cd12), 203(cd3)

Completai em mim a obra começada; o’
Senhor, vossa bondade é para sempre! Eu
vos peço: não deixeis inacabada esta obra
que fizeram vossas mãos!

06 – ORAÇÃO
OREMOS (pausa): O’ Deus, força e esperança dos que confiam, Tu que santificas
nossas vidas com a ternura do teu Espírito, derrama sobre teu povo reunido
em torno deste altar a tua misericórdia,
para que, guiados e conduzidos por ti,
pratiquemos a justiça na terra e testemunhemos o teu Reino, que já desponta
entre nós. Por Nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém! Amém!

09 - SEGUNDA LEITURA: Cl 2,12-14
10 - EVANGELHO: Lc 11,1-13
11 - CANTO DE ACLAMAÇÃO: 363, Aleluia
+ antífona
12 - PARTILHA DA PALAVRA
13 - PROFISSÃO DE FÉ

DEUS NOS FALA

Dir.: Professemos a nossa fé, cantando:
437/439

07- PRIMEIRA LEITURA: Gn 18,20-32

14 - PRECES DA COMUNIDADE

08 - SALMO RESPONSORIAL: 137 (138)

Dir.: Deus, autor da vida, a ti dirigimos
confiantes as nossa súplicas:

Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, o’ Senhor!

Escuta, Senhor nossa oração!
Pai, que a luz da tua palavra fortaleça nossas comunidades a serem perseverantes
na oração e na ação.

O’ Senhor, de coração eu vos dou graças,
porque ouvistes as palavras dos meus
lábios! Perante os vossos anjos vou cantarvos e ante o vosso templo vou prostrar-me.

Senhor, fortalece os nossos dizimistas a
obter de ti todo bem e toda graça.

Eu agradeço vosso amor, vossa verdade,
porque fizestes muito mais que prometestes; naquele dia em que gritei, vós me
escutastes e aumentastes o vigor da minha
alma.

Pai, anima o nosso povo a não desanimar
diante dos desafios da vida presente.
Dir.: Chegue a ti, Pai de bondade, as preces
que tua igreja te dirige em nome de Jesus
teu filho. Amém!

Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres,
e de longe reconhece os orgulhosos. Se
no meio da desgraça eu caminhar, vós me
fazeis tornar à vida novamente; quando os
meus perseguidores me atacarem e com
ira investirem contra mim, estendereis o
vosso braço em meu auxílio e havereis de
me salvar com vossa destra.

15 - PARTILHA DOS DONS: 521 (cd20),
523(cd20)
16 - LOUVAÇÃO
Dir.: O Senhor esteja com vocês!
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TODOS: Ele está no meio de nós!

• Congresso Vocacional Regional Leste
II – 30/06 a 1º/08 – Martina Toloni – Prainha – Vila Velha – Convidamos os jovens
para a Jornada Vocacional dia 1º/08 – 10h
no Santuário e Missa de encerramento no
Campinho do Convento às 15h. Participe!

Dir.: Nós te damos graças, o’ Deus da vida,
porque ouves nossos pedidos e aceitas
nossas orações.
Dir.: És bendito por nos chamar à vida
para contribuirmos com o projeto do teu
filho Jesus.

22 - BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Senhor esteja com vocês!

(Podemos apresentar motivos para louvar
a Deus, principalmente, por fazermos parte
da Igreja de Jesus Cristo)

TODOS: Ele está no meio de nós!
Dir.: Que ele nos proteja e nos guarde,
volte para nós o seu rosto e nos guie nos
caminhos da paz! Amém!

CANTO: 326 ou 328
17 - PAI-NOSSO

Dir.: Abençoe-nos, Deus todo-poderoso:
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Dir.: Louvamos-te pela presença do teu reino entre nós e a ti elevamos nossa oração
com as palavras que Jesus nos ensinou:
Pai nosso...

Dir.: Vamos em paz e a graça do ressuscitado nos acompanhe. Amém!
TODOS: Graças a Deus.

18 - SAUDAÇÃO DA PAZ: 593(cd26),
606 (cd12)

23 - CANTO: 77, 795(cd11)

19 - COMUNHÃO: 647(cd14), 696 (cd13)

24- LEITURAS DA SEMANA

20 - ORAÇÃO:

2ª f. Eclo 44,1.10-15 / Sl 131 /
Mt 13,16-17
3ª f. Jr 14,17-22 / Sl 78 / Mt 13,36-43
4ª f. Jr 15, 10.16-21 / Sl 58 / Mt 13,44-46
5ª f. 1Jo 4,7-16 / Sl 33 / Jo 11.19-27
6ª f. Jr 26,1-9 / Sl 67 / Mt 13,54-58
Sab. Jr 26,11-16.24 /Sl 69 / Mt 14,1-12

Oremos (pausa): O’ Deus de amor, que
atendeste nossos pedidos e nos encheste
de graças nesta celebração, envia sobre
nós o teu espírito para nos animar neste
início de semana e sermos perseverantes
na oração e firmes na busca do teu rosto.
Por Cristo, Nosso Senhor. Amém!

ORIENTAÇÕES

DEUS NOS ENVIA

• Cantar um refrão meditativo enquanto as pessoas chegam. (clima
de oração),

21 - NOTÍCIAS E AVISOS
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• Cantar a oração do pai-nosso.
• Partilha dos dons - Apresentar os
benefícios que o dízimo pode trazer
e traz às comunidades da Igreja:
formação de lideranças; promoção
humana; a partilha, o compromisso na manutenção da comunidade;
novas técnicas e metodologias modernas na evangelização e catequese; condição para que ministros e
lideranças tenham mais tempo de
entrar em intimidade com Deus na
oração pessoal.
• Frase para motivar o dizimista: A
seleção do dízimo vai dar goleada.
• Pode-se rezar a oração do Congresso Vocacional.
• Pode-se dar essa receita como
mensagem.
PÃO DA PARTILHA
Ingredientes:
3 1 xícara de alegria
3 1 xícara de compromisso
3 1 xícara de responsabilidade
3 1 xícara de fidelidade
3 1 copo transbordante de gratidão
3 1 colher de fermento da partilha
Modo de fazer:
Juntar todos os ingredientes, acrescentando um pouco de reconhecimento e muita fé. Em seguida, despejar na forma do coração e levar
ao forno da comunidade. Ofertar
em porções generosas, com grande
amor.

O pão da partilha está pronto para
ser servido. Aqueles que dele comerem ficarão saciados, pois Jesus
nos ensina a dividir com o irmão a
graça que vem do PAI e tudo o que
possuímos “recebestes de graça, de
graça daí” (MT 10,8).
Passe esta receita para aquela pessoa
que você conhece e está afastada
da Igreja.

DÍZIMO
Uma das formas de participação dos fiéis
na comunidade cristã é o dízimo, e este só
faz sentido se entendermos que todos os
batizados são chamados a assumir a sua
pertença a Cristo e a sua igreja.
Nós não ajudamos a igreja, somos a Igreja,
e por isso a assumimos, preocupando-nos
com sua manutenção e o seu fortalecimento.
A partir dos dons que recebemos de Deus,
todo batizado é chamado a assumir de
forma consciente e madura a sua responsabilidade na comunidade, partilhando os
bens espirituais e materiais.
“A messe é grande, mas poucos são os
operários.” (Lc 10,2)
Não fiquemos esperando, façamos a nossa parte, vamos assumir o dízimo como
experiência de fé e participação.
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