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N.º 2525 – ANO A – VERDE
33.º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 19/11/2017

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Hoje a pedido de papa Francisco,
as Igrejas celebram o Dia Mundial dos
Pobres, para que as comunidades cristãs
se tornem, em todo o mundo, cada vez
mais e melhor sinal concreto da caridade de
Cristo pelos últimos e os mais carenciados.
A liturgia do 33.º Domingo do Tempo Comum nos convida a receber do Senhor a
força de vencer todo o medo, para frutificar
em boas obras na espera de sua vinda.
Que esta liturgia nos ajude a olhar com
misericórdia para os empobrecidos e nos
impulsione a ações concretas. Cantemos.
3. CANTO DE ABERTURA: 50, 45
4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: O Senhor nos convida à conversão.
Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai.
(Silêncio). Cantemos.
Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.
6. GLÓRIA: 199 (CD 12) / 203 (CD 3)
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Pai, confiais às nossas mãos frágeis todos os bens da criação e da graça, obras de vossas mãos
poderosas. Fazei de nós trabalhadores
incansáveis, para que se multipliquem os
frutos de vossa providência e possamos,
vigilantes, esperar vossa vinda gloriosa.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

DEUS NOS FALA

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

8. PRIMEIRA LEITURA: Pr 31,10-13.1920.30-31

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

9. SALMO RESPONSORIAL: 127(128)

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

Feliz és tu, se temes o Senhor
e trilhas seus caminhos!
Do trabalho de tuas mãos hás de viver,
serás feliz, tudo irá bem!

5. ATO PENITENCIAL: 168 (CD 12) / 181

Felizes os que temem o Senhor e trilham
seus caminhos!

Felizes os que temem o Senhor e trilham
seus caminhos!

Senhor, ajudai os trabalhadores cristãos,
para que deem o exemplo de como se podem resolver, pela justiça, as contradições
do mundo do trabalho. Nós vos pedimos.

A tua esposa é uma videira bem fecunda
no coração de tua casa;
os teus filhos são rebentos de oliveira
ao redor de tua mesa.

Dir.: Atendei, ó Pai, os pedidos que te
fazemos em nome de Jesus, vosso Filho,
nosso irmão. Amém.

Será assim abençoado todo homem
que teme o Senhor.
O Senhor te abençoe de Sião
cada dia de tua vida.

DEUS FAZ COMUNHÃO

10. SEGUNDA LEITURA: 1Ts 5,1-6
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

16. PARTILHA DOS DONS: 392 (CD 20),
394 (CD 20)

Aleluia, aleluia, aleluia!
Ficai em mim, e eu em vós hei de ficar,
diz o Senhor; quem em mim permanece,
esse dá muito fruto.

Dir.: Apresentemos com simplicidade nossa colaboração para atender às necessidades da comunidade em sinal de nossa
solidariedade fraterna.

12. EVANGELHO: Mt 25,14-30

RITO DA COMUNHÃO

13. PARTILHA DA PALAVRA

17. PAI-NOSSO

14. PROFISSÃO DE FÉ

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

15. PRECES DA COMUNIDADE
Intenção do papa pelos pobres

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 781 (CD 26) /
783 (CD 5)

Dir.: Apresentemos ao Pai nossas preces,
na certeza de que Ele nos atende em seu
grande amor.

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

Venha o vosso Reino, o vosso Reino,
Senhor!
Senhor, iluminai bispos, presbíteros, diáconos, consagrados e consagradas, cristãos
leigos e leigas, para que se comprometam
com este Dia Mundial dos Pobres e se
instaure uma tradição que contribua para a
evangelização no mundo contemporâneo.
Nós vos pedimos.

(Após o abraço da paz, em silêncio, o Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão
dirige-se à capela onde a Reserva Eucarística está cuidadosamente depositada no
sacrário. Abre a porta do sacrário, faz uma
genuflexão como sinal de adoração. Com
reverência pega a âmbula que contém a
Sagrada Reserva Eucarística, leva-a até o
altar, de onde parte para a distribuição da
Sagrada Comunhão aos fiéis. Terminada a
distribuição, leva a Sagrada Reserva até
o sacrário.)

Senhor, guiai os nossos governantes, para
que, iluminados pelo Evangelho, tomem
consciência do cuidado com os mais necessitados e realizem projetos que ajudem
a resgatar vidas. Nós vos pedimos.
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19. COMUNHÃO: 498, 504 (CD 14)
25. LEITURAS DA SEMANA

20. RITO DE LOUVOR: 842, 844

2.ª-feira: 1Mc 1,10-15.41- 43.54-57.62-64,
Sl 118(119),53.61.134.150.155.
158 (R/. cf. 88), Lc 18,35-43
3.ª-feira: Zc 2,14-17, Cânt.: Lc 1,4647.48-49.50-51.52-53.54-55
(R/. 49), Mt 12,46-50
4.ª-feira: 2Mc 7,1.20-31, Sl 16(17),1.56.8b e 15 (R/. 15b), Lc 19,11-28
5.ª-feira: 2Mc 7,1.20-31, Sl 16(17),1.56.8b e 15 (R/. 15b), Lc 19,11-28
6.ª-feira: 1Mc 4,36-37.52-59, Cânt.: 1Cr
29,10.11abc.11d-12a.12bcd
(R/. 13b), Lc 19,45-48
Sábado: 1Mc 6,1-13, Sl 9A(9),2-3.4 e 6.16b
e 19 (R/. cf. 15a), Lc 20,27-40

(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico.)
21. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Senhor, nosso Pai, nos
deste a alegria de participar de tua mesa
e nos cumulaste com os teus inúmeros
dons. Assim renovados, possamos, nesta
nova semana, produzir frutos de justiça
e paz para teu reino e a todos alegrar
com nosso serviço. Por Cristo, Nosso
Senhor. Amém.

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES
• A acolhida, o ensaio de cantos e
um breve silêncio no início da celebração ajudam a criar um clima orante,
simples e alegre, para que se realize
um encontro amoroso entre Deus e
a comunidade e das pessoas entre
si e com Deus.

22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Senhor nos abençoe e nos guarde!
Amém.
Dir.: O Senhor faça brilhar sobre nós a sua
face e nos seja favorável! Amém.

• A equipe de celebração procure criar
um ambiente favorável à participação
da assembleia, cuidando que cada
ministério seja bem exercido.

Dir.: O Senhor dirija para nós o seu rosto
e nos dê a paz! Amém.

• Valorizar os talentos que a comunidade recebeu de Deus em cada
pessoa que se dedica e faz crescer
e produzir frutos na comunidade e na
sociedade. Cada comunidade encontre uma maneira criativa e verdadeira
de realizar isso na celebração.

Dir.: Estivemos reunidos: em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Dir.: Vamos em paz e, ao longo desta
seman, bendigamos ao Senhor.
TODOS: Graças a Deus!
24. CANTO DE ENVIO: 639 (CD 24), 646
(CD 11)
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MENSAGEM DO SANTO PADRE FRANCISCO
PARA O 1.º DIA MUNDIAL DOS POBRES
«Não amemos com palavras, mas com obras»
«Meus filhinhos, não amemos com palavras nem
com a boca, mas com obras e com verdade»
(1 Jo 3, 18). Estas palavras do apóstolo João
exprimem um imperativo de que nenhum cristão
pode prescindir. A importância do mandamento
de Jesus, transmitido pelo «discípulo amado» até
aos nossos dias, aparece ainda mais acentuada ao
contrapor as palavras vazias, que frequentemente
se encontram na nossa boca, às obras concretas,
as únicas capazes de medir verdadeiramente o
que valemos...
«Quando um pobre invoca o Senhor, Ele atende-o» (Sl 34/33, 7). A Igreja compreendeu, desde
sempre, a importância de tal invocação. Possuímos
um grande testemunho já nas primeiras páginas
do Atos dos Apóstolos, quando Pedro pede para
se escolher sete homens «cheios do Espírito e
de sabedoria» (6, 3), que assumam o serviço de
assistência aos pobres...
(...) Pobreza significa um coração humilde, que
sabe acolher a sua condição de criatura limitada
e pecadora, vencendo a tentação de omnipotência
que cria em nós a ilusão de ser imortal. A pobreza
é uma atitude do coração que impede de conceber
como objetivo de vida e condição para a felicidade
o dinheiro, a carreira e o luxo...
Assumamos, pois, o exemplo de São Francisco,
testemunha da pobreza genuína...
No termo do Jubileu da Misericórdia, quis oferecer
à Igreja o Dia Mundial dos Pobres, para que as
comunidades cristãs se tornem, em todo o mundo,
cada vez mais e melhor sinal concreto da caridade
de Cristo pelos últimos e os mais carenciados...
Convido a Igreja inteira e os homens e mulheres
de boa vontade a fixar o olhar, neste dia, em todos
aqueles que estendem as suas mãos invocando

ajuda e pedindo a nossa solidariedade. São nossos
irmãos e irmãs, criados e amados pelo único Pai
Celeste...
Desejo que, na semana anterior ao Dia Mundial
dos Pobres – que este ano será no dia 19 de
novembro, XXXIII domingo do Tempo Comum –,
as comunidades cristãs se empenhem na criação
de muitos momentos de encontro e amizade, de
solidariedade e ajuda concreta...
Na base das múltiplas iniciativas concretas que
se poderão realizar neste Dia, esteja sempre a
oração. Não esqueçamos que o Pai Nosso é a
oração dos pobres...
Aos irmãos bispos, aos sacerdotes, aos diáconos
– que, por vocação, têm a missão de apoiar os
pobres –, às pessoas consagradas, às associações,
aos movimentos e ao vasto mundo do voluntariado,
peço que se comprometam para que, com este Dia
Mundial dos Pobres, se instaure uma tradição que
seja contribuição concreta para a evangelização no
mundo contemporâneo.
Que este novo Dia Mundial se torne, pois, um forte
apelo à nossa consciência crente, para ficarmos
cada vez mais convictos de que partilhar com os
pobres permite-nos compreender o Evangelho na
sua verdade mais profunda. Os pobres não são um
problema: são um recurso de que lançar mão para
acolher e viver a essência do Evangelho.
Vaticano, Memória de Santo António de Lisboa,
13 de junho de 2017.
Franciscus
Texto na íntegra no link:
http://br.radiovaticana.va/news/2017/06/13/
mensagem_do_papa_para_o_primeiro_dia_mundial_
dos_pobres/1318617
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