Nº 2.124 (Ano B/verde) 26º Domingo do Tempo Comum 27 de setembro de 2015
ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA
SANTAS MISSÕES POPULARES
DIA DA BÍBLIA

AQUELE QUE NÃO ESTÁ CONTRA NÓS,
ESTÁ A NOSSO FAVOR

quanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo". Comemorando o dia da Bíblia, valorizamo-la bebendo desta fonte
inesgotável. Assim motivados, iniciemos
nossa celebração cantando.
02. CANTO
Eu Sou o caminho... n° 71
03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
D. Deus que enviou seu Filho para habitar
no meio de nós, esteja sempre convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

01. MOTIVAÇÃO
C. Somos povo de Deus que caminha guiados por sua Palavra. A Igreja afirma na
Constituição dogmática Dei Verbum que "A
Sagrada Escritura é a palavra de Deus en-

04. DEUS NOS PERDOA
D. Confiantes no Pai misericordioso, cantemos nosso arrependimento.
Senhor, se tua voz... n° 219
D. Deus todo poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduz à vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Glorifiquemos o Deus de amor que nos
comunica sua Palavra.
Glória a Deus que é Pai... n° 241
06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, mostrais vosso poder no
perdão e na misericórdia. Derramai em
nós a vossa graça. Caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém.
07. DEUS NOS FALA
D. Abramos nossa vida à Palavra de Deus.
Ouçamos.
(Acolher o livro da Palavra com o canto n° 265.
Se possível por uma gestante)

PRIMEIRA LEITURA: Nm 11, 25-29
L.1 Leitura do Livro dos Números.
SALMO RESPONSORIAL: 18(19)
Refrão: A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração.
SEGUNDA LEITURA: Tg 5, 1-6
L.1 Leitura da Carta de São Tiago.
EVANGELHO: Mc 9, 38-43.45.47-48
CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Vossa palavra é verdade, orienta e dá vigor; na verdade santifica vosso povo, ó
Senhor!
Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
A liturgia reflete sobre a atitude daqueles
que não estão no nosso grupo (Igreja), mas
que de alguma forma contribuem para que
o mundo conheça melhor Deus.
Na primeira leitura Moisés é interrogado por
Josué. Este não aceitou que outras pessoas, além do grande líder Moisés, pudessem
profetizar. Josué é questionado por não
aceitar que outros também são inspirados
por Deus.
Deus escolheu no Antigo e no Novo Testamento, pessoas para manifestar sua vontade. Quis instituições que fossem lugar de
encontro e ação de Seu Espírito. Para nós
eles são a Igreja, os sacramentos, o sacerdócio, a hierarquia. Mas não se limita a isso.
O Espírito sopra onde quer e não pertence
a ninguém. Nada no mundo pode conter o
poder de Deus ou expressá-lo completamente.
O Cristão é herdeiro das promessas de
Deus. Foi-nos dado Jesus. Ele nos libertou
da morte eterna através de sua paixão, morte
e ressurreição. Não podemos negar que
Deus realiza sua obra mesmo entre aqueles
que não conhecem Jesus. O preconceito
pode acontecer até dentro da comunidade,
pois alguns querem que todos ajam como a
si próprios, impedindo que os dons de outros estejam a serviço da comunidade.
O escândalo é abordado pela liturgia de
hoje. Se agimos dentro da Igreja como
divisores, somos motivo de escândalo. Seremos cobrados no último dia. Se penso ser
o que recebeu o Espírito e os outros não,
torno-me escândalo para os que querem
crer na Palavra. O Espírito Santo não veio
só para mim.
Somos quem acolhe alegremente o Espírito
de Deus? Ou o expulsamos? Se professamos o Evangelho seremos justos, sensíveis

à vida do irmão. Assim a palavra de Jesus
será levada a sério. Caso contrário seremos o escândalo. Estamos fora da turma
de Cristo e acabamos não deixando os outros entrarem. Há mais pessoas que não
creem e combatem a fé por causa do mau
exemplo que damos do que aqueles que
não creem por preguiça ou maldade. Ao "Ai
do mundo pelos escândalos" se acrescenta:
"Ai dos maus cristãos que provocam o escândalo"!
Hoje é o dia da Bíblia, o livro que orienta a
vida da Igreja. Evita-se o escândalo ouvindo a Palavra com o coração aberto. Precisamos meditar, silenciar para discernir aquilo
que é bom e o que não é para a vida de fé.
Se não consideramos a Bíblia como Palavra de Deus, ela se torna somente mais um
livro. Sejamos palavra viva, atentos às manifestações do Senhor para darmos verdadeiro testemunho cristão.
09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Alimentados pela Palavra de Deus professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai...
10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Inspirados na Palavra, apresentemos
nossas preces ao Senhor, dizendo: Senhor,
ouvi-nos!
L. Conduzi Senhor, vosso povo, para que
dê verdadeiro testemunho de Vossa salvação, rezemos.
L. Pela paróquia de São Gabriel, que dia
29 celebra seu padroeiro. Que o povo
gabrielense seja formado segundo à Palavra de Deus, rezemos.
L. Que nossa comunidade não se feche em
si mesma. Que seja capaz de escutar a todos e perceba a voz de Deus agindo no
mundo, rezemos.

D. Rezemos a Oração das Santas Missões
Populares:
L.1 Senhor que dissestes aos vossos discípulos, "ide pelo mundo inteiro e anunciai o
Evangelho a toda criatura", concedei à nossa
Igreja diocesana a graça de realizar este
santo mandato.
L.2 Vós que destes aos vossos Apóstolos
o Espírito Santo, enviai sobre todas as forças vivas da Igreja Diocesana os dons deste mesmo Espírito, a fim de que, com alegria, empenho e sabedoria se engajem nas
Santas Missões Populares.
L.1 Que esta ação evangelizadora, assumida com alegria e entusiasmo, seja o compromisso maior do Bispo, dos presbíteros,
dos diáconos e seminaristas, das religiosas
e de cada cristão. Que cada pastoral e movimento eclesial elejam as Santas Missões
Populares, a sua prioridade.
L.2 Que Maria, Mãe da Igreja, São Mateus,
o grande Apóstolo e todos os nossos santos padroeiros nos ajudem a ser verdadeiros Discípulos Missionários de Jesus Cristo, para que nosso povo tenha vida.
Amém!
11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
(Enquanto faz a motivação, crianças da
catequese entram e depositam flores junto à
Mesa da Palavra. Uma delas pode segurar a
cestinha das ofertas e dízimo. Também pode entrar com uma bandeija contendo marca páginas
que contêm um versículo biblico. Estes serão distribuídos no fim da celebração).

D. A Palavra de Deus nos ajuda a superar
vários desafios. À luz da mesma Palavra,
percebemos as conquistas e belezas da vida
famíliar e comunitária. Com nosso dízimo,
ofertamos nosso compromisso de sermos
testemunhas fiéis da Palavra de Salvação.
Cantemos.
Nossa vida de comunidade... n° 441

12. PAI NOSSO
D. Alimentados pela Palavra de Deus, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos
ensinou: Pai nosso...
13. ABRAÇO DA PAZ
D. Como família, reunidos pela fé, manifestemos nosso desejo de paz, saudandonos.
Canto à escolha.
14. ORAÇÃO
D. Deus, que a comunhão em Vossa Palavra renove a nossa vida. Que participemos da Paixão de Cristo e anunciemos sua morte e ressurreição. Queremos ser herdeiros de sua vida. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.
15. AVISOS
- Dia 29 a Paróquia Arcanjo São Gabriel,
celebra seu padroeiro.
- De 01 a 08 de outubro comemora-se a
Semana Nacional da Vida.
- Para o próximo Domingo, preparar um
mural com fotos de famílias da nossa comunidade, para ser usado no momento da
apresentação dos dons
16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. Abençoe-nos Deus todo poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo. Amém!
D. Ide em paz e que o Senhor nos acompanhe.
Todos: Graças a Deus.
17. CANTO
O Evangelho nos ensina... n° 751

"Tua Palavra é lâmpada para os meus pés
e luz para o meu caminho!" (Sl 119,105)
Setembro é o mês da Bíblia. Este mês foi escolhido pela Igreja porque no dia 30 de setembro é dia de São Jerônimo. Ele foi um grande biblista e foi quem traduziu a Bíblia dos
originais (hebraico e grego) para o latim, que
naquela época era a língua falada no mundo
e usada na liturgia da Igreja. A Bíblia é hoje o
único livro que está traduzido em praticamente
todas as línguas do mundo e que está em quase
todas as casas. Serve de "alimento espiritual"
para a Igreja e para as pessoas e ajuda o povo
de Deus na sua caminhada em busca de construir um mundo melhor.
Todos podemos e devemos ler, estudar e conhecer a Palavra de Deus. É certo que na
Bíblia encontramos alguns textos difíceis.
Certas passagens foram escritas dentro de
uma realidade diferente da nossa. Precisam
ser interpretadas e atualizadas. Por isso, quando não entendemos um texto, é melhor passar adiante, buscar outra passagem. O Pe.
Zezinho nos ensina cantando: "Dai-me a palavra certa, na hora certa, do jeito certo e pra
pessoa certa". É recomendável fazer um curso, uma Escola Bíblica ou estudar em grupos.
Tudo isso ajuda a entender melhor a Bíblia.
Todo mês devia ser Mês da Bíblia; todo dia
devia ser Dia da Bíblia. Por isso, a Bíblia não
pode ser apenas um ornamento em nossa casa.
A Palavra de Deus deve ser o nosso alimento
de cada dia e devemos buscar nela o sustento para a nossa vida.

Leituras para a Semana
2ª Zc 8, 1-8 / Sl 101(102) / Lc 9, 46-50
3ª Dn 7, 9-10.13-14 / Sl 137(138) / Jo 1, 47-51
4ª Ne 2, 1-8 / Sl 136(137) / Lc 9, 57-62
5ª Ne 8, 1-4a.5-6.7b-12 / Sl 18(19) / Lc 10, 1-12
6ª Ex 23, 20-23 / Sl 90(91) / Mt 18, 1-5.10
Sáb.: Br 4, 5-12.27-29 / Sl 68(69) / Lc 10, 17-24
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