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“Marta recebeu-o em sua casa.
Maria escolheu a melhor parte”
Mês do Dízimo

DEUS NOS REÚNE

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
05 - PERDÃO: 148 (cd3), 163 (cd23)

01 - ACOLHIDA
02 - INTRODUÇÃO
Anim.: Recordamos, neste domingo, irmãos e irmãs, o encontro de Jesus com
Marta e Maria. Jesus nos alerta que é
preciso estarmos atentos a nossa missão
de contemplação e oração. Nosso serviço
deve estar a favor de Jesus, na pessoa dos
nossos irmãos.
03 - CANTO DE ABERTURA: 37, 46 (cd4)
04 - SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Irmãos e irmãs, acolhidos por Deus,
nosso Pai, estamos reunidos: Em Nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Dir.: E assim como Jesus visitou a casa
de Marta e Maria, sejamos bem-vindos
a esta celebração em que partilhamos o
amor do Pai, que nos acolhe em sua casa
como uma só família:

Dir.: Conscientes de nossas limitações,
mas fortalecidos no amor misericordioso de Deus Pai, roguemos seu perdão
para que, dignamente, participemos do
banquete dos filhos e filhas amados.
Cantemos:
06 - GLÓRIA: 187 (cd12), 204 (cd3)
Dir.: Glorifiquemos a Deus por ter-nos
enviado seu único Filho, que nos visita e,
simultaneamente, nos recebe como família.
07 - ORAÇÃO
Oremos (pausa): O’ Deus, vós sois generoso para vossos filhos e filhas: vosso
amor é sem limites e vossos dons não têm
fim. Dai-nos mais fé, esperança e, sobretudo, mais amor para observar fielmente
vossos mandamentos. Por Nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém!

Pai de amor, fortalecei nossa fé.

DEUS NOS FALA

Fortalecei, Senhor, nossa fé, para que,
mesmo quando nos parecer impossível,
possamos agir conforme sua vontade.

08 - PRIMEIRA LEITURA: Gn 18,1-10a

Senhor quem morará em vossa casa?

Senhor, a exemplo de São Paulo, queremos
assumir nossa missão e anunciar a Palavra
de Deus que nos revela que “Jesus Cristo é
a glória esperado e está em nós”.

É aquele que caminha sem pecado
E pratica a justiça fielmente
Que pensa a verdade no seu íntimo
E não solta em calúnias sua língua

Dá-nos a graça de vivermos anunciando,
aconselhando e ensinando a todos mutuamente que, apenas seguindo a seu Filho
Jesus, poderemos chegar à santidade.

Quem em nada prejudica o seu irmão
Nem cobre de insultos seu vizinho
Que não dá valor algum ao homem ímpio
Mas honra aos que respeitam o Senhor

Senhor, a exemplo de Abraão e Marta,
despertai em nós o dom da hospitalidade
a todos e da escuta de sua Palavra, que
nos leva a viver como irmãos.

Quem sustenta o que jurou, mesmo com dano
Não empresta o seu dinheiro com usura
Nem se deixa subornar contra o inocente
Jamais vacilará que vive assim

Dir.: Acolhe, o’ Pai, as preces do teu povo
que te suplica em nome do teu filho Jesus.
Amém!

09 - SALMO RESPONSORIAL: 14 (15)

16 - PARTILHA DOS DONS: 516, 518 (cd4)

10 - SEGUNDA LEITURA: Cl 1,24-28

17 - LOUVAÇÃO

11 - EVANGELHO: Lc 10,38-42

14 - PROFISSÃO DE FÉ

Dir.: O’ Pai, vos louvamos pela vossa criação, vos louvamos pela salvação, pois nos
redimistes por meio de vosso Filho Jesus
Cristo, que se entregou por nós. Enviai o
vosso Espírito Santo para compreendermos que o amor está acima da lei e deve
contribuir para o bem dos seus filhos,
nossos irmãos.

Dir.: Façamos juntos nossa profissão de
fé: Creio em Deus Pai...

GLÓRIA A TI SENHOR, TODA GRAÇA E
LOUVOR.

15 - PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Fazei que, atentos ao apelo do Evangelho, caminhemos com as Igrejas do
mundo inteiro em unidade com o Bento XVl
e elas sejam sinais da presença do Cristo ressuscitado. Tornai esta comunidade

12 - CANTO DE ACLAMAÇÃO: 353 (cd16)
refrão e estrofe 2, Aleluia + antífona
13 - PARTILHA DA PALAVRA

Dir.: Elevemos a Deus os pedidos de nossa
comunidade. Ao final de cada intercessão,
rezemos:
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cada vez mais sinal de vossa bondade e
unida na caminhada com a Diocese sob
a orientação do nosso bispo D. Luiz e seu
Auxiliar D. Mário.

DEUS NOS ENVIA

GLÓRIA A TI SENHOR, TODA GRAÇA E
LOUVOR.

22 - NOTÍCIAS E AVISOS

Dir.: Pedimos-vos, o’ Pai, pelos irmãos
e irmãs falecidos, pois só vós os conhecestes; acolhei-os junto a vós, na vossa
misericórdia.

• 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 – 10 h no
Santuário e Missa de encerramento no
Campinho do Convento às 15 h. Participe!

GLÓRIA A TI SENHOR, TODA GRAÇA E
LOUVOR.
Dir.: Cheguem a Vós, o’ Pai de Amor, os
nossos louvores e as nossas preces, pelas
mãos daquele que é nosso único mediador,
Jesus Cristo, Nosso Senhor.

23 - BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: Que a benção de Deus, nosso Pai, nos
fortaleça nos trabalhos da semana. Em
nome do Pai, do Filho e do espírito Santo.

TODOS: Amém!
18 - PAI NOSSO

TODOS: Amém!

Dir.: Unidos no amor que Jesus nos mostra
que devemos ter uns com os outros, façamos a oração de nossa unidade.

Dir.: Ide em paz! Que o amor de Deus nos
acompanhe agora e sempre.

19 - SAUDAÇÃO DA PAZ: 590 (cd26),
597 (cd5)

TODOS: Graças a Deus.
24 - CANTO FINAL: 77, 783 (cd26)

Dir.: Com muita hospitalidade e amor,
saudemo-nos no amor de Cristo.
20 - COMUNHÃO: 664 (cd5), 705

25 - LEITURAS DA SEMANA
2ª-f. Mq 6,1-4.6-8; Sl 50; Mt 12,38-42

21 - ORAÇÃO

3ª-f. Mq 7,14-15.18-20; Sl 85;
Mt 12,46-50

Oremos (pausa): O’ 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 a terra ao céu. Por
Cristo, Nosso Senhor. Amém!

4ª-f. Jr 1,1.4-10; Sl 71; Mt13,1-9
5ª-f. Jr 2,1-3.7-8.12-13; Sl 36;
Mt13,10-17
6ª-f. Jr 3,14-17; Sl (Jr 31,10-13);
Mt 13,18-23
Sáb. Jr 7,1-11; Sl 84; Mt 13,24-30
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ORIENTAÇÕES
• Fazer a oração do dizimista.
Deus, Pai de amor, que tudo nos dás
com generosidade: Obrigado pela
vida, pelos sonhos e realizações
que teu amor nos faz experimentar. Obrigado porque estás presente em nossos projetos, quando
vislum¬bramos que a vida é um
dom a ser partilhado.
Pedimos-te, o’ Pai, que vol¬vas
o nosso coração para a fraterna
partilha do dízimo e abras a nossa
consciência para o compromisso
cristão da solidariedade.
Que nosso dízimo seja suporte para
alimentar uma Igreja que seja humana, divina e missionária. Amém!
• Frases para motivar o dizimista:
Você já foi escalado, venha fazer
parte da seleção do dízimo.
• Pode-se rezar a oração do Congresso Vocacional.

UM SANTO REMÉDIO
Continuação...

DIZICOM
USO ADULTO/PEDIÁTRICO E
COMUNITÁRIO
INFORMAÇÃO TÉCNICA
DIZICOM comprimido é altamente eficaz no
tratamento das necessidades vitais para a
vida pessoal e em comunidade. A utilização
de DIZICOM garantirá a participação de

todos os pacientes, gerando comunhão e
crescimento da fraternidade.
INDICAÇÕES
DIZICOM é indicado para uso tópico nos
casos de:
• Indiferença;
• Egoísmo;
• Descontrole financeiro;
• Consumismo;
DIZICOM é indicado ainda para todos os
casos de “infecções negativas”, no ambiente comunitário, causadas por bactérias ou
fungos do gênero: “não to nem aí”, “num
vô dá dinheiro pro padre”, “dô ajuda pros
pobres”, “igreja não precisa de dinheiro”,
e tantos outros que circulam livremente
nos ambientes religiosos.
CONTRA-INDICAÇÕES
Comprovadamente, não existe qualquer
contra-indicação, ao uso de DIZICOM.
POSOLOGIA
Um comprimido de DIZICOM, 1, 2 ou 3
vezes por mês, dependendo do caso. Duração do tratamento é permanente, porém, a
dosagem poderá ser reduzida para apenas
um comprimido, sendo determinada pelo
paciente.
PRECAUÇÕES
Para a formação de cristãos conscientes
da importância de sua participação na
missão da igreja, recomenda-se o início
do tratamento desde a fase da infância. A
utilização de DIZICOM apresentará resultados satisfatórios, conforme o grau de
sensibilidade do coração de cada paciente.
Pastoral do Dízimo
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