
Nº 2.186  (Ano C/Verde) 25º Domingo do Tempo Comum   18 de setembro de 2016

ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

SANTAS MISSÕES POPULARES

"VÓS NÃO PODEIS SERVIR A DEUS E AO DINHEIRO"

Obs.: Acolher a todos, sobretudo os visitantes.
Os cantos indicados são do novo livro de cantos.

01. MOTIVAÇÃO
C. Bom dia! Reunimo-nos para dar graças
a Deus. Peçamos sua força para continuar-
mos sendo fiéis ao mandamento do amor.
Hoje Jesus nos alerta para o perigo do mau

uso dos bens materiais. Reunidos em co-
munidade, celebramos o Dia do Senhor
que renova toda a obra criada.
C. A memória de Cristo Ressuscitado re-
nova em nós a consciência de que Deus é
a fonte de todos os bens; liberta-nos da
ganância concentradora das riquezas e
constitui-nos promotores da justa distribui-
ção de renda, gerando novos laços de co-
munhão com Deus e com os irmãos e ir-
mãs. Iniciemos cantando.

02. CANTO
Com a presença de Cristo entre nós... nº
84

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Irmãos e irmãs, neste dia em que nos
reunimos para revigorar nossa fé e nossa
caminhada de comunidade. Iluminemo-nos
pela Palavra de Deus e experimentemos a
acolhida que Ele nos faz em sua casa. Sau-
demos, através do sinal de nossa fé, a Trin-
dade Santa, cantando: Em nome do Pai,
do Filho também, em nome do Espíri-
to Santo. Amém.



D. A graça de Deus nosso Pai, o amor de
Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo
estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. "Quem não é fiel nas pequenas coisas,
não será nas grandes". Peçamos perdão a
Deus por nossos pecados e pela nossa infi-
delidade nas pequenas coisas do dia-a-dia.
Por nossas fraquezas... nº 1.154
D. Pai de toda bondade, ajudai-nos a nos
converter e a viver o mistério do perdão.
Iluminai a nossa Igreja para que seja sinal
do perdão de Deus no mundo. Amém!
D. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
D. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
D. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

05. HINO DE LOUVOR
D. Elevemos nosso louvor cantando.
Glória a Deus nos altos céus... nº 1.165

06. ORAÇÃO
D. Ó Pai, resumistes toda a Lei no amor
a Deus e ao próximo. Fazei que, obser-
vando o Vosso mandamento, consiga-
mos chegar um dia à vida eterna. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA: Am 8, 4-7

L.1 Leitura da Profecia de Amós.

SALMO RESPONSORIAL: 112(113)
Refrão: Louvai o Senhor, que eleva os
pobres!

SEGUNDA LEITURA: 1Tm 2, 1-8

L.2 Leitura da primeira Carta de São
Paulo a Timóteo.

EVANGELHO: Lc 16, 1-13

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Solo: Jesus Cristo, sendo rico, se fez po-
bre, por amor; para que sua pobreza nos,
assim, enriquecesse.

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
A viagem de Jesus e seus discípulos à cida-
de de Jerusalém segue seu curso. As difi-
culdades de seguir o Mestre revelam-se sob
diferentes aspectos. Difícil é tomar a deci-
são de abandonar tudo. Por isso, o Evan-
gelho de hoje nos convida a refletir sobre a
riqueza.
A parábola do administrador infiel tem como
destinatários todos quantos seguem o Mes-
tre na caminhada para Jerusalém. Ele os
alerta sobre os obstáculos, desafios e exi-
gências do discipulado e provoca-os a se-
rem ágeis e espertos nas coisas do Reino.
O administrador era muito esperto nas ques-
tões econômicas e em suas negociatas. Em
face da possibilidade de ser demitido, sem
perder tempo, muda de estratégia. Para
ganhar a simpatia dos amigos devedores de
seu senhor, passa de usurpador e
concentrador a solidário com os sofredo-
res e necessitados. Abre mão de seus lu-
cros para captar a benevolência dos deve-
dores que garantirão seu futuro. O patrão
elogia a esperteza do administrador. O que
interessa nessa parábola não é o homem
rico, o administrador com seus débitos e



devedores ou a desonestidade com que ele
age. Não é isso que é elogiado pelo Se-
nhor, mas sim a habilidade em administrar a
situação. É essa mesma habilidade que Je-
sus pede de seus discípulos na vivência de
sua fé no mundo. Ele deseja que os filhos
da luz - seus discípulos - sejam tão esper-
tos quando os filhos das trevas. A opção de
seguir a Cristo envolve uma atitude com-
pletamente nova em relação aos bens deste
mundo. No caso específico da parábola de
hoje, o que Jesus quer nos ensinar é que
não é possível servir a dois senhores: a Deus
e ao dinheiro. Se quisermos permanecer fi-
éis aos valores do Evangelho não podemos
sujeitar-nos a todas as seduções do mer-
cado que privilegia os poucos e explora os
pobres e marginalizados. Nesse sentido, o
profeta Amós denuncia firmemente: "Ai de
vós que prejudicais os pobres e quereis eli-
minar os marginalizados". Ele também anun-
cia a justiça de Deus: "nunca me esquecerei
das graves injustiças que andais cometen-
do".
Os bens materiais, como dinheiro, casa, ter-
ras, carro, etc, são meios que podem favo-
recer a relação filial com Deus e fraterna
com o próximo. Mas, podem também, difi-
cultar e tirar a paz interior, prejudicando as
relações religiosas e sociais, sobretudo se
forem adquiridos de forma injusta.
Com base em sua experiência, Paulo reve-
la que a oração alimenta o empenho do dis-
cípulo que, no combate pela fé, deseja se
manter fiel ao projeto de Jesus. É necessá-
rio, no culto de louvor e na súplica, rezar
por todos, especialmente pelos governantes,
para que promovam o bem comum do
povo.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos com firmeza a nossa fé.
Creio em Deus...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. O anúncio do Reino de Deus não pode
deixar as coisas como são. A humanidade
não pode continuar como é. É necessária
uma mudança radical de vida. Por isso, ele-
vemos nossos pedidos.
Todos: Senhor, escutai a nossa prece.
L.1 Pela Igreja, para que seja no mundo
um sinal evidente de que é possível usar os
bens da terra para que haja entre os ho-
mens mais justiça e amor. Rezemos.
L.2 Pelos que detêm o poder econômico,
para que compreendam plenamente sua res-
ponsabilidade e nunca ponham sua vanta-
gem pessoal acima do bem comum. Reze-
mos.
L.1 Pela nossa comunidade, para que es-
teja presente naquele dinamismo do amor
que põe os bens a serviço de todos. Reze-
mos.
L.2 Pela nossa diocese e pela Paróquia de
São Mateus que no próximo dia 21 cele-
bram a festa do seu padroeiro. Pelo nosso
bispo Dom Paulo, os padres, religiosos e
religiosas, e por todo o povo. Rezemos
L.1 No próximo dia 23 lembramos o Dia
Internacional contra a Exploração Sexual e
o Tráfico de Mulheres e Crianças. Que seja
constante nossa luta contra essa e tantas
outras formas de exploração. Rezemos.
D. Concedei-nos, Senhor, que lutemos te-
nazmente a fim de que os bens deste mun-
do não sejam causa de discórdia, mas de
maior solidariedade. Por Cristo nosso Se-
nhor. Amém!

11. BOLETIM DO DÍZIMO
O DÍZIMO NA BÍBLIA:

L.1 A palavra Dízimo é encontrada pela pri-
meira vez na Bíblia no livro do Gênesis, ca-
pítulo 14, versículos 18 a 20:
"Melquisedeque, rei de Salém e sacer-
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dote de Deus Altíssimo, mandou tra-
zer pão e vinho, e abençoou Abrão, di-
zendo: 'Bendito seja o Deus Altíssimo
que entregou os teus inimigos em tuas
mãos!'. E Abrão deu-lhe o dízimo de
tudo".
L.2 Abraão oferece a Deus 10% de todos
os seus bens em agradecimento pela Sua
assistência nas lutas contra os inimigos.
Dízimo deve brotar da gratidão, do reco-
nhecimento de que Deus é o Senhor de
tudo. Se tenho é porque Ele me deu.
Todos: Senhor fazei de mim um
dizimista consciente e alegre. / Que
meu dízimo seja agradecimento, / ato
de amor e reconhecimento de Vossa
bondade.  / O que tenho de bom de Vós
recebi: /
vida, fé, saúde, amor, família e bens. /
Ajudai-me a partilhar com justiça e
generosidade. / Amém!

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
D. O dízimo indica nossa presença ativa
na comunidade. Apresentemos nosso ges-
to de gratidão. Cantemos.
Muito obrigado, Senhor... nº 433 (1ª e 3ª
estrofe)

13. PAI NOSSO
D. "Não nos deixeis cair em tentação, mas
livrai-nos do mal". Rezemos a oração do
Senhor, suplicando o dom da fidelidade à
sua vontade. Pai Nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. A acumulação de bens deste mundo não
nos garante a verdadeira paz. Esta só nos

vem por meio de Jesus, com sua proposta
de vida. Saudemo-nos.
É bonita demais... nº 542

15. AVISOS
- Próximo Domingo é o Dia da Bíblia. Pre-
parar com antecedência a celebração.

16. ORAÇÃO
D. Deus Misericordioso, esmagais os
poderosos e humilhais os soberbos.
Afastai de nós as aflições e lágrimas,
para que mereçamos realmente ser cha-
mados vossos filhos e filhas. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor nos abençoe e nos guarde.
T.: Amém!
D. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua
face e nos seja favorável. T.: Amém!
D. O Senhor dirija para nós o seu rosto e
nos dê a paz! T.: Amém!
D. Abençoe-nos o Deus todo poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo. T. Amém!
D. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus!

18. CANTO
Nós somos o povo... nº 719

Leituras para a Semana

2ª P r 3, 27-34 / Sl 14(15) / Lc 8, 16-18
3ª Pr 21, 1-6.10-13 / Sl 118(119) / Lc 8, 19-21
4ª Ef 4, 1-7.11-13 / Sl 18A(19A) / Mt 9, 9-13
5ª Ecl 1, 2-11 / Sl 89(90) / Lc 9, 7-9
6ª Ecl 3, 1-11 / Sl 143(144) / Lc 9, 18-22
Sáb.: Ecl 11, 9– 12, 8 / Sl 89(90) / Lc 9, 43b-45


