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Nº 2268 – Ano C – Verde
21º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 25/08/2013

DEUS NOS REÚNE

Dir.: Tende compaixão de nós, Senhor!
Todos: Porque somos pecadores.

1. ACOLHIDA

Dir.: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia!

2. INTRODUÇÃO

Todos: E dai-nos a vossa salvação.

Anim.: Recebemos do Senhor o conselho
de nos esforçarmos para entrar no Reino,
praticando a justiça do seu Evangelho.
Trazemos presente a vocação leiga na Igreja,
por isso lembremos com carinho os(as) catequistas. São milhares de homens e mulheres
que movidos pela fé, esperança e caridade
se dedicam a evangelizar.

Dir.: Deus de bondade, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna! Amém.

3. CANTO DE ABERTURA: 12 (CD 20) / 29
(CD 24)
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus e a comunhão do Espírito
Santo estejam com todos vocês!
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
5. ATO PENITENCIAL: 171 (CD 3) / 178
(CD 23)
Dir.: No dia em que celebramos a vitória de
Cristo sobre o pecado e a morte, também
nós somos convidados a morrer ao pecado e
ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai.
(breve silêncio)

6. GLÓRIA: 206 (CD 3) / 208 (CD 23)
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, nosso Pai, vós
chamais todas as pessoas para o banquete
da vida nova. Nós vos pedimos a força do
Espírito Santo para que, passando pela
porta estreita, entremos na alegria de vossa
casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: Is 66,18-21
9. SALMO RESPONSORIAL: 116(117)
Proclamai o evangelho a toda criatura!
Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes,
povos todos, festejai-o!
Pois comprovado é seu amor para conosco,
para sempre Ele é fiel!

10. SEGUNDA LEITURA: Hb 12,5-7.11-13

/ Abre nossos ouvidos para escutar a tua
Palavra, fonte de vida e missão. / Ensina-nos
a partilhar e comungar do Pão, alimento para
a caminhada. / Permanece conosco! / Faze
de nós discípulos missionários, a exemplo
de Maria, a discípula fiel, sendo testemunhas
da tua Ressurreição. / Tu que és o Caminho
para o Pai. Amém!

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO:
Aleluia, aleluia, aleluia!
Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida;
ninguém chega ao Pai senão por mim.
12. EVANGELHO: Lc 13,22-30

Dir.: Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ

DEUS FAZ COMUNHÃO

15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Confiantes na bondade do Pai, façamos
os pedidos de nossa comunidade.

16. PARTILHA DOS DONS: 408 (CD 25) /
410 (CD 25)

Vossa igreja vos pede, ó Pai! Senhor, nossa
prece escutai! (692)

RITO DA COMUNHÃO

Senhor, iluminai a vossa Igreja para que
continue sua missão no mundo de anunciar
a Boa-Nova do vosso Filho, ensinando-nos
o caminho que leva à salvação.

17. PAI-NOSSO

Senhor, despertai em nossas comunidades
mais vocações leigas para que o vosso
projeto de vida seja anunciado a todos os
irmãos e irmãs a fim de que tenhamos uma
sociedade mais justa e fraterna.

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 781 (CD 26) /
791 (CD 12)

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos
dizer: Pai nosso...

Dir.: Como filhos e filhas do Deus da paz,
saudemo-nos com um gesto de comunhão
fraterna.

Senhor, dai-nos sabedoria para que, mesmo em meio às dificuldades, acolhamos a
salvação que nos dais como dom e graça.

19. COMUNHÃO: 635 (com o refrão do
21º DC) /517

(Concluir com a oração do catequista.)

(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, como os discípulos de Emaús, somos peregrinos. / Vem caminhar conosco!
/ Dá-nos teu Espírito, para que façamos da
catequese caminho para o discipulado. /
Transforma nossa Igreja em comunidades
orantes e acolhedoras, testemunhas de fé,
de esperança e caridade. / Abre nossos olhos
para reconhecer-te nas situações em que a
vida está ameaçada. / Aquece nosso coração,
para que sintamos sempre a tua presença.
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20. RITO DE LOUVOR: 834 (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: 1Ts 1,1-5.8b-10 /Sl149 /
Mt 23,13-22
3ª-feira: 1Ts 2,1-8 / Sl 138 (139) /
Mt 23,23-26
4ª-feira: 1TS 2,9-13 / Sl 138 (139) /
Mt 23,27-32
5ª-feira: Jr 1,17-19 / Sl 70(71) /
Mc 6,17-29
6ª-feira: 1Ts 4,1-8 / Sl 96(97) /
Mt 25,1-13
Sábado: 1Ts 4,9-11 / Sl 97(98) /
Mt 25,14-30

21. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, que este encontro
celebrativo, semente de amor, conserve
toda sua força, caindo dentro de nós. E
nós estaremos no mundo fazendo uma
nova história, um mundo feito de irmãos
e irmãs, buscando agradar a Deus. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

ORIENTAÇÕES

DEUS NOS ENVIA

• Preparar o espaço celebrativo. A mesa
da Palavra receba também destaque
semelhante ao da mesa eucarística.
• Valorizar a presença e a participação
dos(as) catequistas nos vários momentos da celebração, sobretudo na
liturgia da Palavra.
• No momento da Profissão de Fé, o
grupo de catequistas renove junto com
toda a comunidade o seu compromisso na tarefa evangelizadora. A oração
de compromisso seja feita diante da
Bíblia aberta e o Círio pascal aceso.
A assembleia acompanha pedindo o
dom do Espírito e estendendo a mão
direita sobre o grupo de catequistas.
(Sugestão abaixo)
• No momento de louvor, o grupo de
catequistas deve ficar próximo ao altar,
como momento alto de renovação da
aliança, entrega da vida.
• Ritualizar bem a bênção final, fazendo o
envio especial a todos(as) os(as) catequistas e também a toda a comunidade,
com a missão de anunciar o Evangelho,
a Boa-Nova de vida e esperança.
• 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: 4ª semana: vocação para os
ministérios e serviços na comunidade.

22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. CANTO ENVIO: 1060 / 1062
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: Aquele que, por sua morte, nos deu a
eterna liberdade nos conceda, por sua graça,
a herança eterna.
Todos: Amém.
Dir.: A bênção do Deus cheio de bondade,
Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre nós
e permaneça para sempre!
Todos: Amém.
Dir.: Glorifiquemos ao Senhor com nossas vidas. Vamos em paz, e o Senhor nos
acompanhe!
Todos: Graças a Deus!
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Celebração no Dia do Catequista
(Sugestão para o compromisso das(os) catequistas, após a homilia: convidar
as (os) catequistas para ficarem diante do altar da comunidade.)
Dir.: O Dia do catequista, que celebra a vida e a
vocação de todos e todas que se deixaram embeber
por esse espírito de renovação é também a melhor
ocasião para fazer memória e cantar ação de graças
pelas maravilhas que o Espírito realizou entre nós
através da Catequese Renovada. E queremos fazê-lo em meio ao clima do Ano da fé que veio reforçar
ainda mais a importância decisiva do ministério da
catequese hoje. Foi a CATEQUESE RENOVADA que
abriu o caminho para a Palavra de Deus, tornando
a Bíblia o livro por excelência da catequese. A (o)
Catequista é, por isso, considerada(o) ministro da
Palavra e sua missão é dar a conhecê-la para que
seja amada e vivida. Renovemos esse compromisso.

na participação plena dos Mistérios da fé. Concedei,
também, a nós sermos uma comunidade catequética,
onde as pessoas possam encontrar em Jesus Cristo
o sentido de suas vidas. Pedimo-nos em nome de
Jesus, bendito pelos séculos. Amém.

TODOS (cantando e erguendo o braço direito sobre
os catequistas):

TODOS: Ele está no meio de nós!

VEM, ESPÍRITO SANTO, VEM! VEM ILUMINAR!
CATEQUISTAS: Pai bondoso, com o batismo nos
tornastes responsáveis pelo anúncio de vossa Palavra.
Nós aceitamos, com gratidão e alegria, o convite que
nos fizestes para colaborar no crescimento do Corpo
de Cristo, a Igreja, como educadores e animadores
da fé em nossas comunidades.
TODOS: Vem, Espírito Santo, vem! Vem iluminar!
CATEQUISTAS: Fazei-nos cada vez mais dóceis à
ação do Espírito Santo. Enviai o Consolador para que,
com o testemunho da vida e da graça de Jesus, a
Palavra encarnada, façamos ressoar, na Igreja e no
mundo, a viva voz do Evangelho.
TODOS: Vem, Espírito Santo, vem! Vem iluminar!
CATEQUISTAS: Vinde, Espírito Criador, imprimi em
nós o pensamento de Cristo: a sua maneira de ver
a história, de compreender e julgar a vida, de amar
sem medida, de agir como SERVO e sempre a favor
da vida, de contar com os pequenos e fracos, de
anunciar a esperança, para que, unidos na comunidade, possamos realizar o projeto da fraternidade, da
justiça e da paz no mundo em que vivemos. Amém.
TODOS: Vem, Espírito Santo, vem! Vem iluminar!
Dir.: Senhor, abençoai nossas (os) catequistas, a fim
de que, movidos pelo vosso Espírito Santo, cumpram
fielmente a sua missão de evangelizar e de introduzir
os novos cristãos no conhecimento do vosso Filho e

Convidar os catequistas para ladearem o altar durante
o momento de louvor.
• Ritualizar bem a bênção final, fazendo o envio
especial a todos(as) catequistas e também a toda
a comunidade à missão de anunciar o Evangelho, a
Boa-Nova de vida e esperança.
• Uma proposta de bênção:
Dir.: O Senhor esteja convosco!
Dir.: Senhor, Pai de misericórdia, confirmai, com
vossa bênção paterna, estas vossas filhas e filhos,
que dedicadamente se entregam ao trabalho da
Evangelização e Catequese em nossa comunidade.
Dai-lhes luz, coragem e alegria para ajudarem seus
irmãos e irmãs a compreender e a viver a mensagem
do Evangelho de Jesus, realizando, na Igreja e no
mundo, a salvação. Por Cristo, nosso Senhor.
TODOS: Amém!
Dir.: Deus Pai, que em Cristo manifestou a verdade e
a sua caridade, vos torne testemunhas do evangelho
e do seu amor no mundo.
TODOS: Amém!
Dir.: O Senhor Jesus, que prometeu à sua Igreja estar
a seu lado até a consumação dos séculos, confirme
as vossas obras e palavras.
TODOS: Amém!
Dir.: O Espírito do Senhor esteja em vós, para que
sejais “ministros da Palavra de Deus” e formadores
de comunidades de fé, baseadas no amor e na justiça.
TODOS: Amém!
Dir.: E a vós todos, abençoe-vos Deus misericordioso,
Pai e Filho e Espírito Santo.
TODOS: Amém!
Dir.: Anunciai com alegria o nome do Senhor. Ide em
paz e que o Senhor vos acompanhe!
TODOS: Amém!
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