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15º Domingo do Tempo Comum - 11/07/2010

“E quem é o meu próximo?”
Mês do Dízimo

DEUS NOS REÚNE
01 - ACOLHIDA
02 - INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãos e irmãs, nesta celebração da
Páscoa semanal, celebramos o mistério da
morte e ressurreição do Senhor, que se faz
próximo no bom samaritano, e recebemos
dele a ordem de imitá-lo.
Celebramos a Páscoa de Jesus Cristo,
que se manifesta na vida das pessoas
e das pastorais que se tornam próximos
dos sofredores.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
05 - PERDÃO: 175 (cd3), 182(cd3)
Dir.: Peçamos perdão ao Deus da vida pelas
vezes que nos calamos diante das injustiças
e, por medo, deixamos de profetizar.
(Silêncio)
Dir.: Deus de infinita bondade perdoa as
nossas omissões e nos conduza à vida
eterna. Amém!
06. GLÓRIA: 191 (cd12), 202 (cd3)

Na alegria de nosso encontro, cantemos.

Dir.: Glorifiquemos o Pai, o Cordeiro Jesus
Cristo com o Espírito Santo, cantando:

03 - CANTO DE ABERTURA: 790, 52(13)

07. ORAÇÃO

04 - SAUDAÇÃO INICIAL

Oremos (pausa). O’ Deus, vós mostrais
vossa bondade a quem se perde nos erros
e concedeis vossa luz para que veja o
caminho e retorne para vós. Dai aos que
têm fé acolher tudo o que é bom, fugir de
tudo o que é errado e rejeitar com firmeza
o que desonra e rebaixa o nome do ser
cristão. Por Nosso Senhor Jesus Cristo
na unidade do Espírito Santo. Amém!

Dir.: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém!
Dir.: O Deus da esperança, que nos cumula
de toda alegria e paz em nossa fé pela
ação do Espírito Santo, esteja sempre
com vocês!

14 - PROFISSÃO DE FÉ

DEUS NOS FALA

15 - PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Fiéis à palavra que escutamos – Vai
e faze também tu o mesmo –, entreguemos ao Pai a nossa súplica por todos os
necessitados e peçamos a ele a graça da
solidariedade e da misericórdia.

08 - PRIMEIRA LEITURA: Dt 30,10-14
09 - SALMO RESPONSORIAL: 68 (69)
Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos:
o vosso coração reviverá!

(Silêncio)

Por isso elevo para vós minha oração, neste
tempo favorável, Senhor Deus! Respondeime pelo vosso imenso amor, pela vossa
salvação que nunca falha! Senhor, ouvi-me,
pois suave é vossa graça, ponde os olhos
sobre mim com grande amor!

Senhor, tende piedade de nós...
Cristo, tende piedade de nós...
Senhor, tende piedade de nós...
TODOS: Torna-nos próximos e solidários.
• Dos pobres e pequenos;
• Dos famintos e miseráveis;
• Dos doentes e angustiados;
• Dos meninos e meninas de rua;
• Do povo negro;
• Dos povos indígenas;
• Dos portadores do HIV.

Pobre de mim, sou infeliz e sofredor! Que
vosso auxílio me levante, Senhor Deus!
Cantando eu louvarei o vosso nome e
agradecido exultarei de alegria!
Humildes, vede isto e alegrai-vos: o vosso
coração reviverá se procurardes o Senhor
continuamente! Pois nosso Deus atende à
prece dos seus pobres, e não despreza o
clamor de seus cativos.

(Continua a ladainha espontaneamente ou
preparado pela equipe)
Cristo, ouvi-nos!
Cristo, atendei-nos!

Sim, Deus virá e salvará Jerusalém, reconstruindo as cidades de Judá. A descendência
de seus servos há de herdá-los, e os que
amam o santo nome do Senhor dentro
delas fixarão sua morada!

Dir.: Sê propício, Senhor, às preces do
teu povo e faze-nos próximos de nossos
irmãos e irmãs sofredores, para que estendamos por toda a terra a tua compaixão.
Por Cristo, Nosso Senhor. Amém!

10 - SEGUNDA LEITURA: Cl 1,15-20

16 - PARTILHA DOS DONS: 529 (cd25),
523(cd20)

11 - EVANGELHO: Lc 10,25-37
12 - CANTO DE ACLAMAÇÃO: 355(cd16),
Aleluia + antífona

17 - LOUVAÇÃO

13 - PARTILHA DA PALAVRA

Dir.: O Senhor esteja com vocês!
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Dir.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus!

a Jornada Vocacional dia 1º/08 – 10 h no
Santuário e Missa de encerramento no
Campinho do Convento às 15 h. Participe!

É nosso dever e nossa salvação!

23 - BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Por este sinal de corpo do teu Filho,
expressamos nosso desejo de corresponder com mais fidelidade à missão que nos
deste e invocamos 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. Cantemos.

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

Ele está no meio de nós!

TODOS: Amém!
Dir.: Vamos em paz e, ao longo de toda esta
semana, bendigamos ao Senhor.

18 - PAI NOSSO
Dir.: Toda a nossa louvação chegue a ti em
nome de Jesus, por quem oramos com as
palavras que ele nos ensinou: Pai nosso...

TODOS: Graças a Deus.

19 - SAUDAÇÃO DA PAZ: 591, 604 (cd26)

25 - LEITURAS DA SEMANA

20 - COMUNHÃO: 641(cd11), 695(cd4)

2ªf. Is 1,10-17; Sl 49(50); Mt 10,34-11,1
3ªf. Is 7,1-9; Sl 47(48); Mt 11,20-24
4ªf. Is 10,5-7.13-16; Sl 93(94);
Mt 11,25-27
5ªf. Is 26,7-9.12.16-19; Sl 101(102);
Mt 11,28-30
6ªf. Zc 2,14-17; Cânt: Lc 1,46-47;
Mt 12,46-50
Sáb. Mq 2,1-5; Sl 9B(10); Mt 12,14-21

24 - CANTO FINAL: 77, 782 (cd4)

21 - ORAÇÃO
OREMOS (pausa): O’ Deus, vossa Palavra
foi nosso alimento nesta celebração.
Dai-nos, portanto, esta graça: que cada
celebração ajude a crescer em nós a força
que faz ser santos aqueles que alimentais.
Por Cristo, Nosso Senhor. Amém!

ORIENTAÇÕES
• O(a) animador(a), com breves palavras, acolhe as pessoas, sobretudo
os visitantes, introduz o sentido do
domingo e convida a assembleia
a lembrar fatos que são sinais da
Páscoa do Senhor e acontecem hoje
em nossa vida, na comunidade, no
mundo...

DEUS NOS ENVIA

22 - NOTÍCIAS E AVISOS
• Congresso Vocacional Regional Leste II
– 30/06 a 1º/08 – Martina Toloni – Prainha
– Vila Velha – Convidamos os jovens para
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• Dar destaque maior ao abraço da
paz, gesto que nos aproxima, nos faz
mais próximos dos irmãos.
• Como sinal de partilha, a comunidade pode sortear uma Bíblia, para
estar em sintonia com o projeto da
CNBB de doação de um milhão de
Bíblias.
• Pode-se fazer frases para motivar o
dízimo: Dízimo, a seleção vencedora.

UM SANTO REMÉDIO
DIZICOM
USO ADULTO/PEDIÁTRICO E
COMUNITÁRIO
COMPOSIÇÃO

filhos e netos participarão da comunidade
que você ajudou construir e manter.
• FIDELIDADE: ser fiel, nas pequenas
coisas, é sinal de que o paciente entendeu que a sua participação não pode ser
dispensada e que Deus recompensa com
suas bênçãos aqueles que lhe são fiéis.
• COMPROMISSO: estar comprometido
não só materialmente, mas também repartir
seus dons e seu tempo com os necessitados, é um dos principais sintomas da
utilização medicamentosa.
• HUMILDADE: o uso deste medicamento
causa a prática deste ensinamento “quem
quiser ser o primeiro, que seja o servo de
todos”. Esta fórmula foi criada pelo médico dos médicos: Jesus. Ele foi o servo
por excelência. Servir a Comunidade com
humildade e simplicidade, buscando o
interesse comum.

Cada comprimido contém ingredientes
necessários para o sucesso da vida em
comunidade: PARTICIPAÇÃO, FIDELIDADE,
COMPROMISSO, HUMILDADE, PARTILHA,
PERSEVERANÇA E AMOR FRATERNO: base
para os outros componentes.

• PARTILHA: este componente age nas
mãos e no coração: Cura do egoísmo, da
ganância e da indiferença.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

• AMOR FRATERNO: é o componente
principal da fórmula. O seu efeito age no
corpo todo. Deixa o rosto mais bonito, o
coração palpita no compasso do coração
de Jesus (fonte de vida) e deixa um hálito
de Deus e um frescor do espírito. Não tem
contra-indicação.

• PARTICIPAÇÃO: o ato de participar da
vida em comunidade pode provocar uma
alegria muito grande no paciente, pois
estará participando efetivamente da missão
da sua igreja. Atenção: Este componente
pode contagiar sua geração futura. Seus

• PERSEVERANÇA: o paciente deve utilizar
o medicamento enquanto existir.

Continua no próximo folheto...
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