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20º DOMINGO DO TEMPO COMUM - 14/08/2011

“Mulher, grande é a tua fé!”
Abertura da semana da Família em toda a Arquidiocese:
“Família, pessoa e sociedade”
DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãos e irmãs, ao redor da Mesa
da Palavra do Senhor, celebramos a Festa
da Vida, a Festa do Ressuscitado. E, nessa
festa, iniciamos a semana da família em
nossa Arquidiocese em comunhão com a
Igreja do Brasil refletindo sobre aquilo que
dificulta às nossas famílias ser santuário
da vida.
Recordamos o dia dos pais. Todos os pais
são convidados a viver essa vocação como
um dom de amor que protege e cuida da
vida dos pequeninos educando seus filhos
no caminho do Senhor.
Na alegria deste encontro, cantemos.

de nossa fé, iniciemos nossa celebração:
Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito
santo.
Todos: Amém.
Dir.: O Senhor que encaminha os nossos
corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja com vocês.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
5. PERDÃO
Dir.: No início desta celebração, peçamos
a conversão do coração, fonte de reconciliação com Deus e com os irmãos.
Canto: nº 175 e nº 179 (CD3)

3. CANTO DE ABERTURA: nº32 (CD3)/
nº87 (CD4)

Dir.: Ó Deus, pela nossa perseverança,
nunca nos abandoneis. Acolhei nossa súplica a dai-nos a graça de sempre ouvir sua
Palavra, que nos conduz em vossos caminhos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

4. SAUDAÇÃO INICIAL

6. GLÓRIA: nº 203 e 204 (CD3)

Dir.: Irmãos e irmãs, o amor de Deus, que
é Pai e nos une no Filho, nos congrega em
uma só família. Com o sinal da Cruz, sinal

Dir.: Confiantes no amor do Pai, vamos
louvar e glorificar a Deus pelo seu Filho
amado que nos reconciliou.

7. ORAÇÃO

Dir.: Elevemos a Deus nossos pedidos
cantando nº 1289 (CD13).

Oremos (pausa): Ó Deus, para quem vos
ama está preparado por vós um bem que
nós não podemos nem sequer imaginar.
Dai-nos o vosso coração para, com vosso
amor, amar-vos sobre tudo e amar nossos
irmãos e irmãs. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém.

Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas
Ilumina, ilumina, cada passo de nossas famílias.
Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes.
Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz.
Que eles achem os seus caminhos! Amem e sejam
amados! Vivam iluminados!
Nossa prece de filhos é prece de quem agradece.
Nossa prece é de filhos que sentem orgulho dos pais.
Que eles trilhem os teus caminhos! Louvem e sejam
louvados! Sejam recompensados!

DEUS NOS FALA

Ilumina, ilumina, nossos pais, nossos filhos e filhas!
Ilumina, ilumina, cada passo das nossas famílias!

Escuta da Palavra: nº 845 (CD5) / nº
869 (CD12)

Minha prece, ó Senhor, é também pelos meus familiares.
Minha prece, ó Senhor, é por quem tem um pouco
de nós.
Que eles achem os seus caminhos! Amem e sejam
amados! Vivam iluminados!

8. PRIMEIRA LEITURA: Is 56,1.6-7
9. SALMO RESPONSORIAL: 66(67)

Nossa prece, ó Senhor, é também pelos nossos
vizinhos,
Por quem vive e trabalha e caminha, conosco, Senhor.
Que eles achem os seus caminhos! Amem e sejam
amados! Vivam iluminados!
Ilumina, ilumina, nossos pais, nossos filhos e filhas!
Ilumina, ilumina, cada passo das nossas famílias!

Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor,
que todas as nações vos glorifiquem!
Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção,
e sua face resplandeça sobre nós!
Que na terra se conheça o seu caminho
e a sua salvação por entre os povos.
Exulte de alegria a terra inteira,
pois julgais o universo com justiça;
os povos governais com retidão,
e guiais, em toda a terra, as nações.

Dir.: Ó Deus de amor, atendei as preces de
vossa Igreja e daqueles que, por meio da
oração persistente, testemunham o desejo
e a esperança de uma sociedade justa para
todos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor,
e que todas as nações vos glorifiquem!
Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe,
e o respeitem os confins de toda a terra!

DEUS FAZ COMUNHÃO

10. SEGUNDA LEITURA: Rm 11,13-15.29-32
11. EVANGELHO: Mt 15,21-28

16. PARTILHA DOS DONS: nº 518 (CD4)/
nº 527 (CD20)

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: Aleluia +
Antífona do dia/ nº 351 (CD16)

Dir.: Neste domingo de abertura da Semana da Família, vamos trazer até o altar
do Senhor nossas ofertas como símbolo
de nossa gratidão. (convidar três famílias.
Cada família traz, para o altar, um símbolo
de gratidão, que pode ser: Carteira de
Trabalho, pão, terço…)

13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ
15. PRECES DA COMUNIDADE
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RITO DA COMUNHÃO
17. PAI-NOSSO

DEUS NOS ENVIA

Dir.: Como irmãos e irmãs da grande família
de Deus, ousamos, juntos, chamá-lo de
Pai como Cristo nos ensinou: Pai nosso...

22. NOTÍCIAS E AVISOS

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: nº 608 (CD12)/
nº 605 (CD12)

w Um aviso tem que levar em conta a
técnica de redação de uma notícia,
priorizando a clareza e a objetividade.
Uma boa dica é responder às seguintes
perguntas: O que? (o que é a ação)
Quem? (quem realiza a ação) Quando?
(quando acontece: dia e hora) Onde?
(onde acontece: local) Como? (como
vai ser) Por que? (o porquê da ação,
objetivos, importância etc.).
w Participe do Círculo Bíblico da Semana
da Família.
w De 16 a 21 Jornada Mundial da Juventude em Madri – Espanha.

Dir.: Nosso abraço de paz hoje deve expressar nosso compromisso de unidade
entre as famílias. Neste abraço façamos
também nossa oração pelas famílias que
sofrem por causa da separação e exploração. Cantemos animados.
19. COMUNHÃO: nº 694 (CD13)/ 670
(CD5)
(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.

23. CANTO FINAL: nº 792 (CD26)/ 1285
(CD13)
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: A bênção de Deus de Sara, Abraão
e Aghar.
A bênção do Filho nascido de Maria.
A bênção do Espírito Santo de amor, que
cuida com carinho qual mãe cuida dos
filhos, esteja sempre com vocês.

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

Todos: Amém.

20. ORAÇÃO

Dir.: Ide em paz e o Senhor nos acompanhe.
Todos: Graças a Deus.

Oremos (pausa): Senhor, esta celebração
nos une a Jesus Cristo. Por isso, nós vos
pedimos que, por segui-lo na terra, nós
consigamos um dia estar com ele no céu.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

LEITURAS DA SEMANA
2ª-feira - Jz 2,11-19; Sl 106,34-44;
Mt 19,16-22
3ª-feira - Jz 6,11-24a; Sl 85; Mt 19,23-30
4ª-feira - Jz 9,6-15; Sl 21; Mt 20,1-16
5ª-feira - Jz 11,29-39a; Sl 40; Mt 22,1-4
6ª-feira - Rt 1,1-8a.14b-16.22;Sl 146;
Mt 22,34-40
Sábado - Rt 2,1-3.8-11;4,13-17 ;Sl 128;
Mt 23,1-12

21. RITO DE LOUVOR: nº 250/ 333 (CD18)
(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico.)
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ORIENTAÇÕES
w A fé e espiritualidade da comunidade dependem, em grande parte, da música litúrgica.
Daí a necessidade de, nas celebrações, o
canto e a música serem criteriosamente
escolhidos correspondendo ao sentido do
mistério celebrado, às várias partes do rito
e aos diferentes tempos litúrgicos. Como
parte integrante e significativa da ação ritual.
w O silêncio na liturgia da Palavra é importante:
“A liturgia da palavra deve ser celebrada de
tal modo que favoreça a meditação; por isso
deve ser de todo evitada qualquer pressa
que impeça o recolhimento”.
w Valorizar em algum momento da celebração
a participação da juventude.

Jornada Mundial da
Juventude (JMJ) 2011
Enraizados e edificados
em Cristo, firmes na fé!
Em um mundo que vem desvalorizando cada
vez mais a crença no Deus da vida, a exortação
de São Paulo aos Colossenses, mais que uma
afirmação, se torna um convite a proclamar
as maravilhas de Deus à juventude do nosso
tempo. O tema da JMJ, à medida que nos convida à ação, afirma aberta e alegremente que
a Juventude ainda acredita em outros mundos
possíveis.
Para os jovens que participam, sem dúvida
será uma experiência viva de fé e comunhão.
A Jornada ajuda a refletir sobre questões profundas da vida e a assumir com ainda mais
responsabilidade o lugar que o jovem deve
ocupar na sociedade e na comunidade eclesial.
O evento entre pré-jornada e jornada dura
duas semanas com uma programação bem
diversificada. Vigílias de oração, momentos de

adoração, apresentações culturais, palestras em
várias línguas, missão nas dioceses, catequese
dos bispos e muitos momentos de vivência da
espiritualidade jovem.
A CNBB, já pensando nos trabalhos que assumirá ao receber a próxima JMJ, resolveu
incentivar a participação dos jovens, solicitando
que cada diocese de todo canto do nosso país
enviasse dois jovens para compor a Delegação
Oficial Brasileira para a JMJ 2011.
A Arquidiocese de Vitória enviará 13 jovens
para essa delegação, além de tantos outros
que irão em caravanas. Um exemplo será a
Banda Ciros que vai animar a juventude em
parte da programação do evento. Os jovens
que vão representando nossa Arquidiocese
são: Alana Pereira Rodrigues, Alexandre Lemos
Junior, Alexandre Nunes Fóss Almeida, Ana
Luisa Ignácio da Silva, Camila Barbosa Albani,
Deidilaura Aparecida Teixeira da Silva, Eviane
Machado Motta, Francisco Saraiva de Souza,
Jhonatan Roger Rodrigues Dias, Julhierme
Cardoso de Paula Barbosa, Pe Marcio Ferreira
de Souza, Renata Teixeira Costa e Wenderson
Nossa Camilo.
A revista Vitória, o site da Arquidiocese de
Vitória, as rádios América AM e FM e a FM Líder
farão a cobertura de todo o evento. Da missa
de envio dos delegados arquidiocesanos, no dia
30 de julho, às 19 horas, na Igreja Matriz do
Bom Pastor, em Campo Grande, até a Vigília de
encerramento com o Papa Bento XVI, momento
do anúncio da próxima edição da JMJ no ano de
2013, em terras brasileiras, com a entrega aos
representantes brasileiros da “Cruz Peregrina”.
Os responsáveis por essa cobertura serão a
locutora Deidilaura Teixeira, o padre Anderson
Gomes e o jornalista Alexandre Lemos.
Rezemos por cada uma deles para que a Jornada
Mundial da Juventude possa ser em suas vidas
um sinal de esperança, uma grande festa de
celebração da vida!
Alexandre Lemos
Pela Delegação Oficial da Arquidiocese de Vitória
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