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Nº 2144 - Ano A - Verde
16º DOMINGO DO TEMPO COMUM - 17/07/2011

“O Reino de Deus cresce em
meio aos conflitos”
DEUS NOS REÚNE

TODOS: BENDITO SEJA DEUS QUE NOS
REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
5. PERDÃO: 151 / 179 (CD 3)

1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãos e irmãs, neste 16º Domingo
do Tempo Comum continuamos a escutar
as parábolas do reino, recebemos, hoje,
de Jesus a certeza de que o reino já está
presente entre nós, caminhando para a sua
realização definitiva.
Celebramos a páscoa de Jesus Cristo que
se manifesta em todas as pessoas e grupos
que acreditam na força dos pequenos.
3. CANTO DE ABERTURA: 17 (CD 13) /
24 (CD 4)

Dir.: Reconheçamos pecados e peçamos
a misericórdia de Deus, cantando.
Dir.: Deus todo-poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.
6. GLÓRIA: 193 (CD 12) / 206 (CD 3)
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, pastor do teu
povo e mãe da vida, sê generoso com teus
filhos e filhas! Enche-nos da tua ternura
para que, cheios de fé, esperança e amor,
guardemos fielmente os teus mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na
unidade do Espírito Santo. Amém.

4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO
ESPÍRITO SANTO. AMÉM!
Dir.: A graça do Pai, Criador, o amor do
Filho, Salvador, e a comunhão do Espírito
Santo, Santificador, estejam com vocês.

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: Sb 12,13.16-19
9. SALMO RESPONSORIAL: 85 (86)

Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente
e fiel!

DEUS FAZ COMUNHÃO

Ó Senhor, vós sois bom e clemente,
sois perdão para quem vos invoca.
Escutai, ó Senhor, minha prece,
o lamento da minha oração!

16. PARTILHA DOS DONS: 510 (CD 11)
/ 525 (CD 5)

As nações que criastes virão
adorar e louvar vosso nome.
Sois tão grande e fazeis maravilhas:
vós somente sois Deus e Senhor!

17. RITO DA COMUNHÃO
18. PAI NOSSO

Vós, porém, sois clemente e fiel,
sois amor, paciência e perdão.
Tende pena e olhai para mim!
Confirmai com vigor vosso servo.

19. SAUDAÇÃO DA PAZ: 590 (CD 26) /
593 (CD 26)
Dir.: Irmãos e irmãs, por sua morte e
ressurreição, o Cristo nos reconciliou!
Demo-nos uns aos outros o abraço da paz!

10. SEGUNDA LEITURA: Rm 8,26-27
11. EVANGELHO: Mt 13,24-43

20. COMUNHÃO: 640 / 701

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 373 (CD 16)
/ Aleluia+Antífona

(O ministro toma a hóstia e, elevando-a,
diz em voz alta voltado para a assembleia:
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.

13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ
15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Irmãos e irmãs, Jesus intercede agora
por todo o seu povo junto do Pai. Vamos
nos unir à sua prece, dizendo:

Portanto:
Felizes os convidados para a Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo).

Ó Senhor, escuta a nossa prece. (CD 24)
Senhor, iluminai vossa Igreja para que ela
seja perseverante e paciente na missão
de evangelizar.

21. ORAÇÃO
OREMOS (pausa): Como o pequeno grão
de mostarda e como o fermento na massa,
faze crescer, ó Deus, em nossa vida, a
tua palavra e a tua salvação, que, hoje,
recebemos! Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

Senhor, faze com que em nossos corações
e no interior da comunidade eclesial, os
dons de tua graça germinem e produzam
bons frutos.
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.

22. RITO DE LOUVOR: 264
(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e depois canta-se
um salmo ou canto bíblico).

Dir.: Deus, nossa força e proteção, atende
as nossas preces e guia-nos em teus caminhos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
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DEUS NOS ENVIA
w

23. NOTÍCIAS E AVISOS
24. CANTO FINAL: 773 (CD 26) / 802
(CD 26)
25. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: A bênção de Deus Pai, Filho e Espírito
Santo, desça sobre nós e permaneça para
sempre. Amém!

w

Dir.: Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe na missão.

w

TODOS: GRAÇAS A DEUS!
26. LEITURAS DA SEMANA
2ª-feira: Ex 14,5-18/ Sl (Ex 15) /
Mt 12,38-42
3ª-feira: Ex 14,21-15,1 / Sl (Ex 15) /
Mt 12,46-50
4ª-feira: Ex 16,1-5.9-15 / Sl 77(78) /
Mt 13,1-9
5ª-feira: Ex 19,1-2.9-11.16-20 /
Sl (Dn 3) / Mt 13,10-17
6ª-feira: Ct 3,1-4 ou 2Cor 5,14-17 /
Sl 62(63) / Jo 20,1-2.11-18
Sábado: Ex 24,3-8 / Sl 49(50) /
Mt 13,24-30

w

w
w

compreendidos pela comunidade.
Que a proclamação seja realmente
um ato sacramental, realizado com
muita unção. Certamente, a assembleia será motivada a manter o olhar
fixo na mesa da Palavra.
Valorizar o ministério do salmista.
O salmo é a resposta cantada que
damos a Deus, logo após a primeira
leitura. O salmo é também Palavra
de Deus, e, por isso, não deve ser
substituído por um hino qualquer,
sem ligação com as leituras. É importante cantá-lo de maneira expressiva
e orante. O refrão é resposta cantada
por toda a assembleia e as estrofes
pelo(a) salmista.
Fazer um breve silêncio após o canto do salmo e de cada leitura, para
melhor interiorizá-los.
Nas preces seria interessante lembrar
as iniciativas comunitárias, mesmo
frágeis, que são sinais do Reino de
Deus presentes entre nós.
Estamos em Campanha do Dízimo,
distribuir a lâmina: O Dízimo sustenta
as atividades de comunicação da
Igreja.
A equipe de liturgia motiva a Campanha do Dízimo na acolhida ou no
envio.
Usar com criatividade todo o material
da Campanha: Baner, mural, lâminas
etc.

Orientações gerais
w Envolver os grupos ativos da paróquia
ou comunidade seja na distribuição,
no acolhimento, na abordagem – ir
ao encontro das pessoas e conversar
(ouvi-las e tirar dúvidas se existirem)
– fazer com que a Campanha esteja
presente em todas as atividades durante o mês de julho.
w FAZER UMA CAMPANHA É UM CONJUNTO DE ATIVIDADES E OU AÇÕES,
DE FORMA INTENSA, DURANTE UM
DETERMINADO PERÍODO, DE TAL
FORMA QUE TODOS RECEBAM A
INFORMAÇÃO E FAÇAM ADESÃO À
PROPOSTA.

ORIENTAÇÕES
w Preparar bem a mesa da Palavra, enfeitando-a com toalha colorida, flores,
velas de acordo com o gosto e as possibilidades da comunidade, levando-se
em conta a sobriedade do Mistério.
w O Ato penitencial poderá ser realizado
após a homilia, ajudando a comunidade
a refletir sobre as coisas que não deixam
a Palavra de Deus ser o alimento de
nossa vida e na vida comunitária.
w Preparar bem a proclamação dos vários
textos bíblicos, tornando-os vivos e bem
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Para onde vai o dinheiro do Dízimo?
O dinheiro do dízimo tem finalidade religiosa,
social e missionária.
A Finalidade Religiosa
Quando você vai a Igreja percebe que tudo o que
ali existe é para o seu próprio bem. Folhetos na
entrada para que você acompanhe os cantos e as
orações. Você senta-se em bancos e há também
ali um altar, com toalhas, velas. Há luzes, sistema
de ventilação, e tudo está muito limpo. Além disso
há contas e despesas a serem pagas para que
esse templo esteja a serviço do povo católico
e local compatível com a grandeza de Deus.
Não nos esqueçamos que a comunidade paga
contas de água e luz, material para a secretaria, a
côngrua (gratificação para o sustento do padre),
salário da secretária, materiais para a catequese,
para o batismo, crisma, encontros de formação.
Mas a realidade é outra
Em nossa Arquidiocese faltam recursos para
construção do prédio que abrigará o IFTAV (Instituto de Filosofia e Teologia da Arquidiocese de
Vitória), instituição que forma os nossos futuros
padres e os teólogos de nossa Igreja. Não há
também recursos para construir e montar uma
casa sacerdotal que abrigaria os padres doentes
e idosos, aqueles que muito fizeram, durante toda
uma vida, pela Igreja. Encontram-se paradas as
obras da nova sede da Fundação Nossa Senhora
da Penha, que abriga as Rádios América AM e
América FM, além da equipe da revista Vitória.
Muitas de nossas comunidades necessitam adquirir terrenos, fazer reformas, ampliar e construir
seus templos, centros pastorais e locais para a
catequese.
A Finalidade Social
O dízimo também tem o objetivo de ajudar aqueles
que por um motivo ou outro não tem como prover
seu sustento. São muitos nossos irmãos que
sofrem e que nos procuram: doentes, idosos,
migrantes, crianças abandonadas, viúvas. Não
nos é permitido virar o rosto, ignorar esses irmãos,
afinal o evangelho de Jesus Cristo nos diz: “Tive
fome e me destes de comer, tive sede e me
destes de beber, era peregrino e me acolhestes,
estava nu e me vestistes, estava enfermo e me
visitastes” (Mt 25,40).

Não há como a Igreja ignorar as palavras do Mestre
Jesus e virar o rosto aos mais necessitados. Não
podemos adorar Jesus na Eucaristia, reverenciálo na Palavra se não o reconhecemos no irmão
que passa fome, que está doente, que perdeu
o emprego, nas crianças em situação de risco
social nas ruas das cidades. Esses nossos irmãos
sofrem as consequências de uma sociedade que
ainda não entendeu o significado da partilha e da
divisão justa dos bens. Com o Dízimo organizado
e dizimistas conscientes a Igreja pode fazer muito
mais por esses nossos irmãos que sofrem e que
são imagem e semelhança de Jesus.
A Finalidade Missionária
“Ide por todo mundo, anunciai o
Evangelho” (Mt 28,18-20)
Nossa Igreja é missionária em sua essência, é
uma Igreja evangelizadora. A mensagem de Jesus,
a Boa Nova, precisa chegar a todos os cantos.
O Dízimo é fundamental pra que isso aconteça.
Para isso os agentes precisam de capacitação
e formação, os padres precisam de cursos de
aperfeiçoamento espiritual, bíblicos e teológicos,
os seminaristas e diáconos necessitam de investimentos em seus estudos. O dízimo é necessário
para a formação de lideranças, e para sustentar
uma estrutura pastoral que facilite esse trabalho
de evangelização.
Todo batizado tem a missão de evangelizar, de
levar a todos a mensagem de paz, justiça e amor
que Jesus nos deixou. Através do dízimo temos
uma grande oportunidade de ajudar concretamente
nesse trabalho missionário.
A missão da Igreja vai além da nossa comunidade.
É bom que saibamos que a Comunidade Eclesial
não é proprietária do dinheiro que arrecada com
o Dízimo. O conselho paroquial, juntamente com
o padre e os membros da comunidade, podem
socorrer comunidades mais necessitadas e os
mais pobres. Pode ser enviado para outras realidades e regiões pobres onde necessita-se da
intervenção financeira da Igreja.
Texto de Giovanna Valfré - Coordenadora do Centro
de Documentação da Arquidiocese de Vitória
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