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Nº 2091 - Ano C - Verde
23º Domingo do Tempo Comum - 05/09/2010

Seguir Jesus radicalmente ou não segui-Lo!
DEUS NOS REÚNE
01. ACOLHIDA
02. INTRODUÇÃO
Anim.: Nesta celebração do 23º Domingo
do Tempo Comum, fazemos memória do
Cristo na consagração total de sua vida ao
projeto de Deus.
Iniciamos o mês de setembro, mês cheio
de significados. É mês da Bíblia, dedicado
ao nosso crescimento ainda mais na leitura,
na compreensão e, sobretudo, na vivência
da Palavra de Deus. Olhemos para nossa
pátria brasileira, que, no dia 7, recorda
a independência nacional. Pedimos pelo
Brasil e queremos que também ele, formado
por um povo em sua maioria cristão, ande
nos caminhos do Senhor. É mês que inicia
a primavera. O renascer do cristão e o
despertar da natureza também nos falam,
uma vez que nós, humanos, somos os
cuidadores deste jardim, que é o universo.
03. CANTO DE ABERTURA: 11(CD 11) /
27 (CD20)
04. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO
ESPÍRITO SANTO. AMÉM!

Dir.: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito
Santo estejam com todos vocês.
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
05. PERDÃO
Dir.: Desde sempre, Deus nos ama, nos
acolhe, nos fala, está perto de nós e conosco. Pensemos nas vezes em que não
correspondemos a esse amor imenso e
peçamos perdão cantando: 161 (CD 3)
/ 179 (CD 3)
Dir.: Deus, todo-poderoso, tem compaixão
de nós, perdoa os nossos pecados e nos
conduze à vida eterna. Amém!
06. GLÓRIA
Dir.: Glorifiquemos o Pai e o Filho com
o Espírito Santo, cantando: 203 (CD 3) /
206 (CD 3)
07. ORAÇÃO
Oremos (pausa). O’ Deus, Vós sois o
nosso Pai, todo bondade; por amor nos
salvastes do pecado, por amor nos fizestes vossos filhos e filhas. Concedei a
quem tem fé e quer seguir Jesus Cristo,
ser livre do mal na terra e ter a posse
dos bens no céu. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém!

13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ

DEUS NOS FALA

15. PRECES DA COMUNIDADE
08. PRIMEIRA LEITURA: Sb 9,13-19
09. SALMO RESPONSORIAL: 89 (90)

Dir.: Irmãos e irmãs, peçamos ao Pai de
bondade que atenda as nossas preces.

Vós fostes, o’ Senhor, um refúgio para
nós!

PAI DE BONDADE, ATENDA A NOSSA
PRECE!

Vós fazeis voltar ao pó todo mortal,
quando dizeis: “Voltai ao pó, filhos de Adão!”
Pois mil anos para vós são como ontem,
qual vigília de uma noite que passou.

Pai, faça que a Igreja não busque a glória
do mundo, mas siga seu Mestre no caminho da cruz.
Pai, ajude todos nós a sermos, no mundo,
sinal de fidelidade radical ao Evangelho.

Eles passam como o sono da manhã,
são iguais à erva verde pelos campos:
de manhã ela floresce vicejante,
mas à tarde é cortada e logo seca.

Pai, conceda a esta assembleia um amor
a Cristo tão forte que o coloquemos em
primeiro lugar em nossas vidas.

Ensinai-nos a contar os nossos dias,
e dai ao nosso coração sabedoria!
Senhor, voltai-vos! Até quando tardareis?
Tende piedade e compaixão de vossos
servos!

Pai, ajude-nos a lutar por um Brasil livre e
soberano, fundado na justiça, na solidariedade e na igualdade dos direitos, em que
todos vivam com dignidade.
Dir.: Deus, nossa força e proteção, atenda
as nossas preces e guie-nos em seus caminhos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

Saciai-nos de manhã com vosso amor,
e exultemos de alegria todo o dia!
Que a bondade do Senhor e nosso Deus
repouse sobre nós e nos conduza!
Tornai fecundo, o’ Senhor, nosso trabalho.

16. PARTILHA DOS DONS: 510 (CD 11)
/ 527 (CD 20)

10. SEGUNDA LEITURA: Fm 9b-10.12-17

17. LOUVAÇÃO

11. EVANGELHO: Lc 14, 25-33

Dir.: O Senhor esteja com todos vocês!

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: Aleluia +
antífona

TODOS: Ele está no meio de nós!

Dir.: O Senhor esteja com vocês!

Dir.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus!

TODOS: Ele está no meio de nós!

TODOS: É nosso dever e nossa salvação!

Dir.: Anúncio da boa-nova de Jesus Cristo
segundo Lucas.

Dir.: Nós te damos muitas graças, o’ Deus
da vida, porque neste santo dia de domingo
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nos acolhes na comunhão do teu amor e
renovas nossos corações com a alegria da
ressurreição de Jesus. Em ti vivemos, nos
movemos e somos. Recebemos cada dia
as provas do teu amor de mãe e desde já
a promessa da imortalidade.

DEUS NOS ENVIA

TODOS: GLÓRIA A TI, SENHOR, GRAÇAS
E LOUVOR!

22. NOTÍCIAS E AVISOS
• Organize-se para participar do 16º Grito
dos excluídos: Vida em primeiro lugar –
Onde estão nossos direitos? Pegue sua
bandeira de luta e participe! Dia 7 de setembro, concentração a partir das 8h, no
Sambão do Povo, em Santo Antônio, e
caminhada em direção ao Palácio do Governo. Estaremos distribuídos em 3 alas:
Contra o extermínio da juventude / sistema
prisional; Pelo limite da propriedade de
terra / sistema econômico; Pelos direitos
básicos. Vamos às ruas para construir um
projeto popular.

Dir.: A criação inteira te bendiz pela ressurreição de Jesus, que renova todas as
coisas. Nele, renova-se a esperança de
que a morte será vencida e de que o teu
reino vai chegar a nossa terra.
TODOS: GLÓRIA A TI, SENHOR, GRAÇAS
E LOUVOR!
Dir.: Expressemos 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.

• Mês da Bíblia: convidar a comunidade
para participar do Círculo Bíblico – livro
que será estudado – Jonas.

TODOS: GLÓRIA A TI, SENHOR, GRAÇAS
E LOUVOR!

• Dia 08 de setembro na Catedral Metropolitana - 9h - Solenidade de N. Sra. da
Vitória e Ordenação dos primeiros Diáconos
Permanentes: Júlio, Alberis e Edísio.

Dir.: Toda nossa louvação chegue a ti em
nome de Jesus, por quem oramos com as
palavras que Ele nos ensinou.

23. CANTO FINAL: 787 (CD 4)

18. PAI-NOSSO

24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

19. SAUDAÇÃO DA PAZ: 604

Dir.: O Senhor esteja com vocês!

20. COMUNHÃO: 678 (CD 4) / 819 (CD 8)

TODOS: Ele está no meio de nós!

21. ORAÇÃO

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. Amém.

Oremos (pausa). O’ Deus, nesta celebração, vosso povo se alimenta na mesa da
vossa Palavra. Que este alimento nos
faça ter forças para viver unidos a Jesus
Cristo na terra e também no céu. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

Dir.: Vamos em paz e Deus nos acompanhe!
TODOS: Graças a Deus!
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25. LEITURAS DA SEMANA
2ª-f. 1Cor 5,1-8 / Sl 5 / Lc 6,6-11
3ª-f. 1Cor 6, 1-11 / Sl 149 / LC 6,12-19
4ª-f. Mq 4,1-4a ou Rm 8,28-30 / Sl 70(71)
/ Mt 1, 1-16.18-23
5ª-f. 1Cor 8,1-7.11-13 / Sl 138(139) /
Lc 6,27-38
6ª-f. 1Cor 9,16-19.22-27 / Sl 83(84) /
Lc 6,39-42
Sáb. 1Cor 10,14-22 / Sl 115(116) /
Lc 6,43-49

ORIENTAÇÕES
• Planejar uma calorosa acolhida, de
modo que as pessoas se sintam amparadas, amadas e percebam, pela ação
celebrativa, o amor de Deus em ação;
• Organizar uma procissão de entrada
com a cruz: “Quem não carrega sua
cruz e não caminha atrás de mim, não
pode ser meu discípulo”;
• Seria bom que a primeira leitura
fosse proclamada por uma pessoa
idosa da comunidade, que goza da
estima de todos e que sugere, pelas
próprias atitudes, sabedoria de vida;
• Destacar a mesa da Palavra, na qual
será colocada a Bíblia durante o mês
de setembro e na qual serão proclamadas as leituras, cantado o salmo
responsorial e proferidas a homilia, a
profissão de fé e as preces;
• Preparar bem os leitores e salmistas
para a proclamação da Palavra de
Deus, pois “o que mais contribui para
uma adequada comunicação da Palavra de Deus à assembleia, por meio
das leituras, é a própria de proclamar
dos leitores, que leem...” (Introdução

do Elenco das leituras da missa, 14);
• Recordar que o dia 07/09 é o Dia da
Pátria. Nas preces e em outros momentos da celebração, rezar pelo povo
brasileiro e pelos governantes, pela paz
e prosperidade de todas as pessoas
e grupos humanos que constituem
o Brasil.

O MÊS DA BÍBLIA
O mês de setembro é dedicado à bíblia.
A data ficou marcada por causa de São
Jerônimo, que fez a primeira tradução dos
textos sagrados do grego, hebraico para a
versão latina no século IV.
Segundo a tradição, São Jerônimo morreu em 30 de setembro de 420, e para
homenageá-lo a Igreja escolheu sua festa
para comemorar o mês da bíblia, mas a
celebração passou a ser feita no último
domingo de setembro.
Cada ano é escolhido um livro bíblico para
ser aprofundado em nossas comunidades.
Este ano foi escolhido o livro de Jonas
como tema: JONAS: CONVERSÃO E MISSÃO e como lema: ”LEVANTA-SE E VAI Á
CIDADE” (Jn 1,2). O livro tem por objetivo
destacar o mandato do anúncio da palavra
de Deus em meio aos desafios da cidade
em que vivemos.
Que a reflexão dele possa nos ajudar, como
comunidade, a ser verdadeiros discípulos
e missionários, orientando o nosso povo a
experimentar cada dia o valor da palavra de
Deus em nossa caminhada de fé.
Carlos José
Equipe do folheto Caminhada
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