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Nº 2266 – Ano C – Verde
19º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 11/08/2013

DEUS NOS REÚNE

à omissão, ao individualismo e a tudo o que
nos dispersa. Peçamos perdão, rezando:
Todos: Confesso a Deus...

1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Neste domingo, recebemos do
Senhor a recomendação de ajuntar um tesouro que não se acaba e de vigiar sempre,
com nossas lâmpadas acesas e com os
corações cheios de esperança e confiança
nele. Celebremos a Páscoa de Jesus Cristo,
que se manifesta na vida e na missão dos
pais, chamados a concretizar no mundo
a imagem geradora de vida amorosa de
Deus Pai.
3. CANTO DE ABERTURA: 1(CD 11), 8 (CD13)

Dir.: Pai Santo, que sois misericórdia, vinde
em socorro de nossas fraquezas e fazei-nos
fortes no vosso amor. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.
6. GLÓRIA: 206 (CD 3), 208 (CD 23)
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Senhor, que conduzis
o vosso povo para a terra prometida,
dai-nos a graça de estar vigilantes para
acolher o Cristo que vem, servindo ao
nosso próximo. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém.

4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.

DEUS NOS FALA

Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus e a comunhão do Espírito
Santo estejam com todos vocês!

8. PRIMEIRA LEITURA: Sb 18,6-9

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!

Feliz o povo que o Senhor escolheu por
sua herança!

5. ATO PENITENCIAL

Ó justos, alegrai-vos no Senhor! Aos retos
fica bem glorificá-lo. Feliz o povo cujo
Deus é o Senhor e a nação que escolheu
por sua herança!

Dir.: Diante do Senhor, queremos rever
nossa vida para vencer tudo o que nos leva

9. SALMO RESPONSORIAL: 32(33)

Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que
o temem, e que confiam esperando em seu
amor, para da morte libertar as suas vidas
e alimentá-los quando é tempo de penúria.

DEUS FAZ COMUNHÃO

No Senhor nós esperamos confiantes,
porque ele é nosso auxílio e proteção!
Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça,
da mesma forma que em nós esperamos!

16. PARTILHA DOS DONS: 388 (CD 11),
391 (CD2 0)
RITO DA COMUNHÃO

10. SEGUNDA LEITURA: Hb 11,1-2.8.19

17. PAI-NOSSO

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Dir.: Nós te damos graças, Deus de amor,
porque nos acolhes nesta celebração com
carinho de pai. És bendito, por nos chamares à vida, para contribuirmos com o
projeto do teu Filho Jesus.

Aleluia, aleluia, aleluia!
É preciso vigiar e ficar de prontidão; em
que dia o Senhor há de vir, não sabeis,
não!
12. EVANGELHO: Lc 12,32-48

Dir.: Louvamos-te pela presença do teu
Reino entre nós e a ti elevamos nossa
oração com as palavras que Jesus nos
ensinou: Pai nosso...

13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 788 (CD 5), 792
(CD 12)

15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Confiantes na promessa do nosso
Deus, elevemos a Ele as nossas súplicas:

Dir.: Em Jesus Cristo, que nos tornou irmãos e irmãs com sua cruz, saudemo-nos
com um sinal de reconciliação e de paz.

Ouve o clamor do teu povo, Senhor!

19. COMUNHÃO: 498, 636 com refrão
do 19º domingo

Pai, ajuda nossas famílias a seguir com
fidelidade os teus ensinamentos. Nós te
pedimos.

(O ministro toma a hóstia e, elevando-a,
em voz alta, voltado para a assembleia, diz:
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. Portanto:
Felizes os convidados para a Ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo.)

Senhor, olha pelos diáconos de tua igreja,
a fim de que sejam fiéis à missão a eles
confiada. Nós te pedimos.
Cristo, continua a suscitar em nosso povo
vocações sacerdotais, religiosas para o
trabalho de evangelização. Nós te pedimos.
Dir.: Deus, força e graça, atende às preces
do teu povo e guia-nos em teus caminhos.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
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20. RITO DE LOUVOR: 825 (CD 18)
25. LEITURAS DA SEMANA

(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico.)

2ª-feira: Dt 10,12-22; Sl 147(147B);
Mt 17,22-27
3ª-feira: Dt 31,1-8;
Cânt.: Dt 32,3-4a.7.8.9 e12;
Mt 18,1-5.10.12-14
4ª-feira: Dt 34,1-12; Sl 65(66);
Mt 18,15-20
5ª-feira: Js 3,7-10a.11.13-17;
Sl 113A(114);
Mt 18,21-19,1
6ª-feira: Js 24,1-13; Sl 135(136);
Mt 19,3-12
Sábado: Js 24,14-29; Sl 15(16);
Mt 19,13-15

21. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, recebemos
com amor vossa Palavra de Vida e de
Verdade, tantos dons e tantos frutos para
o nosso bem. Iluminai-nos com vossa
verdade e salvai, enfim, nossa vida do
perigo de perder-vos. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES
• O mês de agosto, conforme o
costume da Igreja no Brasil, é dedicada à oração, reflexão e ação
nas comunidades sobre o tema das
vocações. Por isso, lembre-se: 2ª
semana: vocação para a vida em
família (atenção especial aos pais).
• Divulgar e motivar a participação
de toda a comunidade nas reflexões durante a semana dedicada
às famílias (Círculo Bíblico).
• Sugerimos fazer a Profissão de fé
com velas acesas, confirmando a
atitude de fé e esperança vigilantes
que o Evangelho nos propõe.
• Bênção dos pais: o dirigente pede
à assembleia que faça o sinal da
cruz na testa dos pais presentes enquanto profere a oração de bênção.
Dir.: Bendito seja Senhor, nosso
Deus, que anima o Pai com a graça
do teu amor. Damos-te graças por
esta vida. Abençoa este pai com a
força do teu amor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. CANTO ENVIO: 650(CD2 6), 900 (CD 13)
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: Abençoe Senhor nosso caminho,
fortaleça nossas famílias, ilumine nossos
vocacionados e guarde-nos hoje e sempre
de todo mal. Em nome do Pai e do Filho e
do Espírito Santo. Amém.
Dir.: Vamos em paz e que o Senhor nos
acompanhe!
Todos: Graças a Deus!
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Homilia: Conversa familiar,
ligando vida, bíblia e celebração!
A Liturgia da Palavra é diálogo amoroso e comprometedor entre Deus e seu
povo, congregado em Cristo e animado
pelo seu Espírito.
A homilia, como parte integrante deste
diálogo, merece nossa atenção. Vamos,
então, aprofundá-la!
Homilia significa conversa familiar. Um
diálogo fraterno, continuando o assunto da
conversa que Deus vem fazendo conosco
através das leituras e dos fatos da vida. Ela
tece harmoniosamente uma relação entre a
Bíblia, a celebração e a vida. Estabelece um
elo entre a proposta de Deus e a resposta
da assembleia.
A homilia é ação simbólica assim
como cada momento da liturgia da palavra.
“Cristo está presente na sua Palavra, quando na Igreja se lê e comenta a Escritura” (SC
7). Esta afirmação do documento conciliar
sobre a liturgia nos lembra a experiência
dos discípulos de Emaús, que sentiram o
coração arder quando, pelo caminho, Jesus
lhes falava e explicava as Escrituras (cf.
Lc 24,32).
Homilia não pode ser confundida com
sermão, discurso temático ou pregação
com caráter moralizante. Não é estudo
bíblico ou catequético nem reflexão e, muito

menos, deve ser substituída por desabafos
pessoais de quem a faz.
Não basta simplesmente explicar os
textos bíblicos. É preciso interpretá-los a
partir da realidade, atualizando-os na vida
concreta da comunidade celebrante, tendo
como referência o mistério de Cristo. Ele faz
arder os corações, abrindo-os à conversão,
à transformação pessoal, comunitária e
social...
A homilia é o momento de a comunidade expressar e firmar seu compromisso
com o Senhor, como parceira da aliança,
como se deu aos pés do Sinai, quando Deus
propôs ao povo de Israel: “Se ouvirdes a
minha voz e guardardes a minha aliança,
sereis minha propriedade exclusiva dentre
todos os povos”. O povo, prontamente,
respondeu: “Faremos tudo o que o Senhor
falou” (Ex 19,7-8).
Quebramos a dinâmica dialogal deste
momento, quando deixamos os compromissos para os ritos finais, desconhecendo
que tudo o que se segue à homilia, com o
rito eucarístico, é celebração deste compromisso, ou seja, a entrega de nossa vida
com Cristo ao Pai.
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