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Nº 2220 - Ano B - Verde
32º DOMINGO DO TEMPO COMUM - 11/11/2012

DEUS NOS REÚNE
1. CANTO DE ABERTURA: 28 e 29 (CD 24)
2. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.

nós somos convidados a morrer ao pecado
e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos nossa necessidade de misericórdia
e confessemos ao Pai nossos pecados.
Todos: Confesso a Deus...
Dir.: Deus de amor e compaixão, perdoe
nossos pecados e nos leve um dia para a
felicidade da vida eterna. Amém.

Dir.: O Senhor, que encaminha os nossos
corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja com vocês.

5. GLÓRIA: 200 (CD 12), 215

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.

Oremos (pausa): Ó Pai, nós recordamos
vosso Filho Jesus, que entregou sua
vida por nós, e nos lembramos também
da pobre viúva que partilhou todo o seu
sustento. Ajudai-nos a pôr tudo o que
temos a serviço do próximo no Reino
do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém.

3. INTRODUÇÃO
Anim.: Estamos chegando ao finalzinho
do tempo comum e, com a reflexão que
a Liturgia da Palavra de hoje nos propõe,
podemos reavaliar nossa atividade eclesial
durante todo este ano litúrgico. Como a
intervenção de Jesus Cristo, que nos apresenta a imagem da viúva que soube doar
de sua pobreza, pode nos ajudar a nos
tornar mais responsáveis e comprometidos
com as necessidades dos irmãos e irmãs?
Precisamos saber doar do pouco que temos. Esta reunião comunitária de Escuta
e Partilha é o momento em que podemos
juntos reconhecer os sinais de amor que
nos colocam em comunhão.
4. PERDÃO
Dir.: No dia em que celebramos a vitória de
Cristo sobre o pecado e a morte, também

6. ORAÇÃO

DEUS NOS FALA
7. PRIMEIRA LEITURA: 1Rs 17,10-16
8. SALMO RESPONSORIAL: 145(146)
Bendize, minh’alma, bendize ao Senhor!
O Senhor é fiel para sempre, / faz justiça
aos que são oprimidos; / ele dá alimento
aos famintos, / é o Senhor quem liberta
os cativos.

O Senhor abre os olhos aos cegos / o
Senhor faz erguer-se o caído; / o Senhor
ama aquele que é justo. / É o Senhor quem
protege o estrangeiro,

w Deus de bondade, olhai as instituições
que se propõem promover a justiça e
a dignidade das pessoas, para que desempenhem essa tarefa com espírito de
verdadeiro amor, rezemos.

Quem ampara a viúva e o órfão / mas
confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre! / Ó Sião, o teu
Deus reinará / para sempre e por todos
os séculos!

w Deus misericordioso, sustento de nossas vidas, que caminhais com nossas
comunidades, ajudai-nos para que não
consideremos suficiente apenas fazer
nossa oferta, mas nos esforcemos para
transformar a situações de miséria e de
injustiça, rezemos.

9. SEGUNDA LEITURA: Hb 9,24-28
10. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Dir.: Senhor, vós não considerais a importância do dom, mas o coração do doador;
ajudai-nos a ter um coração grande e generoso, aberto às necessidades de todas as
pessoas. Por Cristo nosso Senhor. Amém.

Aleluia, aleluia, aleluia!
Felizes os pobres em espírito, porque deles
é o Reino do Céus.
11. EVANGELHO: Mc 12,38-44
Leitor: O Senhor esteja com todos vocês!

DEUS FAZ COMUNHÃO

Todos: Ele está no meio de nós!
Leitor: Proclamação da Boa-Nova de Jesus
Cristo segundo Marcos.

15. PARTILHA DOS DONS: 389 e 393
(CD 20)

12. PARTILHA DA PALAVRA

RITO DA COMUNHÃO

13. PROFISSÃO DE FÉ (Símbolo Niceno-Constantinopolitano)

16. PAI-NOSSO
Dir.: Rezemos com amor e confiança, a
oração da igualdade que o próprio Jesus
nos ensinou.

14. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Senhor, dissestes que é mais feliz o
doador que aquele que recebe, abri nossos
corações para a alegria de doar desinteressadamente.

Pai nosso...
17. SAUDAÇÃO DA PAZ

Senhor, escutai a nossa prece!

Dir.: Rezemos pela paz. Que Jesus, príncipe
da Paz, nos ajude a realizar no dia a dia
nossa tarefa para que a nossa sociedade
seja a cada dia transformada em uma pátria de justiça social e igualdade. (Pausa)
Saudemo-nos uns aos outros com um
sinal de comunhão.

w Deus de amor, pedimos que a Santa
Igreja, como a viúva do Evangelho, seja
desprendida dos bens terrenos e ponha
à disposição dos pobres tudo o que
possui, rezemos.
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18. COMUNHÃO: 544 (CD 11)

22. CANTO FINAL: 640 (CD 20), 650 (CD 26)

Ministro(a): 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. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Senhor esteja com vocês!
Todos: Ele está no meio de nós!
Dir.: Que Deus todo-poderoso nos livre
sempre de toda adversidade e derrame
sobre nós as suas bênção. Amém.

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

Dir.: Torne os nossos corações atentos à
sua palavra, a fim de que transbordeis de
alegria divina. Amém.

(Cântico 630 com antífona)
Antífona: “Não importa o tamanho da
oferta, / o que conta é o amor que a conduz.
/ Nesta ceia de pão e de vinho, / Corpo e
Sangue nos dá, ó Jesus! (2x)”.

Dir.: Assim, abraçando o bem e a justiça,
possamos correr sempre pelo caminho
dos mandamentos divinos e tonar-nos
co-herdeiros dos santos. Amém.

19. RITO DE LOUVOR: 840

Dir.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.

Dir.: Por todas as maravilhas que realizas
em nossa vidas, por essa maravilhosa
partilha entre irmãos e irmãs, nós te louvamos, ó Senhor!

Dir.: Vamos em paz e que o nosso Deus
nos acompanhe! Graças a Deus!

20. ORAÇÃO
24. LEITURAS DA SEMANA

Oremos (pausa): Ó Deus, vossa Palavra
nos dá forças para a vida. Agradecendo
esta graça, ousamos pedir-vos mais: por
vosso Espírito Santo, fazei que jamais
deixemos de vos amar e servir. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

2ª-feira: Tt 1,1-9; Sl 23(24);
Lc 17,1-6
3ª-feira: Tt 2,1-8,11-14;
Sl 36(37); Lc 17,1-10
4ª-feira: Tt 3,1-7; Sl 22(23);
Lc 17,11-19
5ª-feira: FM 7-20; Sl 145(146);
Lc 17,20-25
6ª-feira: 2Jo 4-9; Sl 118(119);
Lc 17,26-37
Sábado: 3Jo 5-8; Sl 111(112);
Lc 18,1-8

DEUS NOS ENVIA

21. NOTÍCIAS E AVISOS
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ORIENTAÇÕES
w A mensagem da viúva pode ser inspiradora de um gesto concreto de caridade. No momento
da partilha a comunidade pode reunir donativos (alimentos) e destiná-los as obras de caridade
da Igreja.
w As pessoas viúvas merecem carinhosa atenção neste dia. Convidá-las a exercer algum ministério na celebração.
w O Ano Litúrgico possui um ritmo, e a proximidade com a Festa de Cristo Rei pode ser expressa
pelo tom da celebração. Os cânticos ajudam muito, eles devem ser bem escolhidos e estar
de acordo com a liturgia da palavra.
w Para valorizar ainda mais a dinâmica da caridade na comunidade, ao final pode-se dar uma
bênção especial para os agentes da pastoral (grupo) da caridade.
Deus de bondade, que enviastes o vosso Filho Jesus Cristo para nos salvar, em um gesto
profundo de caridade, abençoai esses irmãos e irmãs que se dedicam a auxiliar diretamente os
mais necessitados. São eles que em nome de nossa comunidade veem de perto a necessidade
dos irmãos. Rogamos sobre eles sua Bênção Paternal, para que sejam atentos aos necessitados
material e espiritualmente. Pelo mesmo Cristo Nosso Senhor na unidade do Espírito Santo. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA: DAR GRAÇAS... DOAR A VIDA... EIS
NOSSA VOCAÇÃO E NOSSA SALVAÇÃO!
Maria de Lourdes Zavarez
A Oração Eucarística mais que oração é uma
grande AÇÃO litúrgica.
Ela tem uma estrutura com os seguintes elementos: o diálogo inicial entre quem preside e a
assembleia: O Senhor esteja convosco...Corações
ao alto... Demos graças ao Senhor nosso Deus. O
prefácio, apresentando os motivos da ação de graças, terminando com o canto do “Santo...A epíclese
(invocação do Espírito Santo) sobre o pão e o vinho).
Narrativa da instituição. Anamnese (memorial) e
ablação(oferta). A epíclese ( invocação do Espírito
Santo) sobre a comunidade. As intercessões, a
Doxologia e o Amém final.
A Oração eucarística deve ser entendida e vivida
espiritualmente como um todo. Seu núcleo central é
a ação de graças dirigida em adoração ao Pai e não
a presença real de Cristo na Eucaristia.
O ponto alto, síntese desta ação de graças, é o
momento da elevação do pão e do vinho, no final da
oração eucarística, durante a doxologia (palavra de
louvor) final: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós,
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém!
A ação de graças, que é toda a Oração Eucarística, é

proclamada pelo presidente da mesa, que fala em nome
de todos como acontece em nossas festas quando
queremos homenagear alguém: um faz o discurso em
nome de todos. A assembléia participa atentamente
e intervém com as aclamações: o “Santo...”, o “ Eis
o mistério da fé...”, as outras aclamações e o Amém
final, que merece ser feito ou cantado com exultação. Este Amém é o “sim “da aliança, a assinatura
do povo sacerdotal à prece de louvor e à oferenda
pascal que se concluí. Vale lembrar que temos, no
Brasil, quatorze textos diferentes de Orações eucarísticas, disponíveis para a escolha das comunidades.
“É claro que só temos a ganhar com as orações
eucarísticas e aclamações cantadas, em linguagem
poética e musical própria da cultura da comunidade
celebrante. Orações eucarísticas resmungadas ou
recitadas às pressas jamais conseguirão expressar
ou suscitar a nossa gratidão para com o Pai. Que
sejam pelo menos proclamadas com convicção e
alegria.” (Ione Buyst)
Ser eucarísticos, dar graças, fazer de nossa vida
um dom a Deus e aos irmãos é nossa vocação...
nosso dever... nosso prazer... é nossa salvação,
passamos da morte para a vida!
Fonte: CNBB: Liturgia em Mutirão
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