N° 2.235 (Ano A/Verde) 12° Domingo do Tempo Comum 25 de Junho de 2017
ANO NACIONAL MARIANO
SANTAS MISSÕES POPULARES

NÃO TENHAM MEDO!

02. CANTO
Nossos corações em festa... nº 108
03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
D. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito
Santo estejam convosco!
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
04. DEUS NO PERDOA
D. Que o perdão seja a fonte para nos reconciliar com Deus e os irmãos. Cantemos
Do amor eu fugi... nº 1.139

01. MOTIVAÇÃO
C. Hoje nos reunimos para celebrar a Páscoa semanal do Senhor Jesus. Os discípulos não devem ter medo, porque a missão
se baseia na verdade. Quem é fiel a Jesus,
O terá a seu favor diante de Deus. Cantemos.

05. HINO DE LOUVOR
C. Glorifiquemos a Deus que é luz e graça
em nossas vidas. Bem alegres cantemos.
Este hino de louvor... nº 1.160
06. ORAÇÃO
D. Senhor, nosso Deus, dai-nos por
toda vida a graça de vos amar e temer,

pois nunca cessais de conduzir os que
firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
07. DEUS NOS FALA
PRIMEIRA LEITURA: Jr 20, 1-13
L.1 Leitura do Livro do Profeta
Jeremias.
SALMO RESPONSARIAL: 68(69)
Refrão: Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor!
SEGUNDA LEITURA: Rm 5, 12-15
L.2 Leitura da Carta de São Paulo aos
Romanos.
EVANGELHO: Mt 10, 26-33
CANTO DE ACLAMAÇÃO
Eu venho senhor Deus... nº 342
Evangelho de Jesus Cristo segundo
Mateus.
08. PARTILHANDO A PALAVRA
A vocação profética nasce do nosso batismo. O mergulho na Trindade renova e refaz
o ser humano. Introduz na comunhão com
Deus e nos faz participar das maravilhas
divinas. Assim, somos testemunhas da sua
misericórdia e do seu Reino. Anunciar Cristo é indispensável. E para essa tarefa primordial o discípulo deve se preparar.
Há barreiras e dificuldades internas e externas. Uma delas é o medo. Medo de fracassar, de não ser aceito, das pessoas da
comunidade criticarem, das renúncias que

o discipulado exige etc. Diante dessas circunstâncias, muitos dizem "não" quando
chamados para o trabalho pastoral. As leituras de hoje são um convite à confiança
em Deus e à superação.
O Catecismo da Igreja Católica, no número 1.816, diz: "O discípulo de Cristo, não
somente deve guardar a fé e viver dela,
como ainda professá-la, dar firme testemunho dela e propagá-la: 'Todos devem estar
dispostos a confessar Cristo diante dos homens e a segui-Lo no caminho da cruz, no
meio das perseguições que nunca faltam à
Igreja' . O serviço e testemunho da fé são
requeridos para a salvação: 'A todo aquele
que me tiver reconhecido diante dos homens, também Eu o reconhecerei diante do
meu Pai que está nos céus. Mas àquele que
me tiver negado diante dos homens, também Eu o negarei diante do meu Pai que
está nos céus' (Mt 10,32-33)".
Jesus nos alerta: "O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia, e o que escutais ao
ouvido, proclamai-o sobre os terraços" (Mt
10,27). A aquisição de novos métodos para
transmitir a mensagem evangélica faz parte
da constante tensão evangelizadora dos fiéis. Hoje a rede de comunicação envolve o
mundo inteiro, tendo adquirido um novo significado esse apelo de Cristo. Para além da
forma escrita, a Palavra divina deve ressoar também através das outras formas de comunicação.
Entre as novas formas de comunicação de
massa, há que reconhecer hoje um papel
crescente da Internet, que constitui um novo
lugar no qual se faz ressoar o Evangelho. O
mundo virtual, porém, nunca poderá substituir o mundo real. A evangelização só poderá usufruir da virtualidade oferecida pelos novos meios de comunicação para instaurar relações significativas, se se chegar

ao encontro pessoal que permanece
insubstituível. Diz o papa emérito Bento
XVI: "No mundo da Internet, que permite
que bilhões de imagens apareçam sobre milhões de monitores em todo o mundo, deverá sobressair o rosto de Cristo e ouvir-se
a sua voz, porque, se não há espaço para
Cristo, não há espaço para o homem"
(Verbum Domini 113).
- Levamos a sério o anúncio de Jesus? Propagamos o Evangelho ou nos deixamos intimidar pelo medo? A catequese e o grupo
de reflexão funcionam?
09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Juntos professemos nossa fé: Creio em
Deus Pai...
10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Peçamos a Deus, nosso Pai, que atenda
nossas orações. Após cada pedido, respondamos:
Todos: Senhor, por vossa bondade, ouvinos.
L.1 Ajudai-nos a reconhecer vossa presença
salvadora no Evangelho de vosso Filho
anunciado no meio de nós. Rezemos.
L.2 Guardai e protegei os discípulos missionários de vosso Filho. Que sejam fiéis colaboradores e anunciadores destemidos de
vossa Aliança com a humanidade. Rezemos.
L.1 Dia 25 se comemora o Dia do Imigrante.
Despertai-nos para acolher e valorizar todos os irmãos para que se sintam amados
e integrados. Rezemos.
L.2 Que a Paróquia de Vila Pavão que celebrará seu Padroeiro São Pedro, permaneça firme na estrada do vosso Reino. Rezemos.
L.1 Pelo Papa Francisco, que Deus o proteja e confirme seu ministério para o bem
da Igreja e da humanidade. Rezemos.

D. Acolhei, Pai de bondade, as preces que
vos apresentamos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Ofertemos os nossos Dons e também o
nosso compromisso de ser discípulos missionários a serviço da comunidade. Cantemos.
Um coração para amar... nº 471
12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e Irmãs, santificados em Cristo:
glorifiquemos o Pai que nos cumula de todas as bênçãos e graças do céu. Louvemos
de todo coração, porque "é fiel o Deus que
nos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor".
Refrão: Ó Pai somos nós o povo eleito,
que Cristo veio reunir. (2x)
D. Nós vos damos graças, ó Deus, porque
vós ouvis nossos pedidos e aceitais nossas
orações. Sois bendito, Senhor! E bendito
seja Aquele que vem em vosso nome, Jesus, vosso filho, nosso irmão!
Refrão: Quero cantar ao Senhor; sempre, enquanto eu viver. Hei de provar
seu amor; seu valor e seu poder. (2x)
D. Louvamo-vos, ó Pai, porque por ele
passamos das trevas para a luz, da morte
para a vida, da escravidão para a liberdade
de sermos filhos vossos.
Refrão: Alegrai-vos sempre no Senhor
(2x). Mais uma vez repito: Alegrai-vos,
sempre no Senhor.
D. Pedimo-vos o Espírito de unidade: que
ele transforme numa só família homens e
mulheres, jovens e crianças de todas as raças, povos e línguas, para o louvor da vossa glória.
Refrão: Nós estamos aqui reunidos,
como estavam em Jerusalém, pois só

quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem.
D. Em vosso Espírito exultamos e nos alegramos. Ele faz de nós uma nação santa,
comunidade sacerdotal, raça escolhida.
Envia-nos pelo mundo inteiro para proclamar as maravilhas do vosso amor de Pai.
Refrão: E pelo mundo eu vou, cantando o teu Amor, pois disponível estou
para servir-te, Senhor. (2x)
D. Em vós vivemos ó Pai, nos movemos e
somos. E em Cristo, vosso filho, possuímos, ainda peregrinos neste mundo, a garantia da vida futura. Ele está convosco e
caminha conosco, agora e para sempre.
Amém.
Refrão: Juntos como irmãos, membros
da Igreja, vamos caminhando, vamos
caminhando, juntos como irmãos, ao
encontro do Senhor!
13. PAI NOSSO
D. Deus nos ama e cuida de todos como
Pai. Confiantes, rezemos como Jesus nos
ensinou: Pai nosso.
14. ABRAÇO DA PAZ
D. A comunidade é também a nossa família. Nela todos devem se amar e respeitar.
Aí se vive a alegria da fraternidade e os
ensinamentos de Jesus. Saudemos nossos
irmãos e irmãs.
Cristo, quero ser instrumento... nº 540
15. ORAÇÃO
D. Renovados pela vossa Palavra,
concedei-nos, Senhor, a salvação que
devotamente celebramos e esperamos

em Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor
nosso. Amém.
16. AVISOS
- Próximo Domingo é dia da Solenidade de
São Pedro e São Paulo. Neste dia é feito a
coleta do Óbolo de São Pedro, destinada
às ações caritativas do Papa.
17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz, o
dirigente diz:) O Senhor nos abençoe, nos
livre de todo o mal e nos conduza à vida
eterna.
T. Amém.
D. Sendo testemunhas do Reino de Deus,
ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida):

D. "Bendigamos ao Senhor".
T. "Demos graças a Deus"
18. CANTO
Cristo é a felicidade... nº 708

Leituras para a Semana
2ª Gn 12, 1-9 / Sl 32(33) / Mt 7, 1-5
3ª Gn 13, 2.5-18 / Sl 14(15) / Mt 7, 6.12-14
4ª Gn 15, 1.12.17-18 / Sl 104(105) / Mt 7, 15-20
5ª Gn 16, 1-12.15-16 / Sl 105(106) / Mt 7, 21-29
6ª Gn 17, 1-9.15-22 / Sl 127(128) / Mt 8, 1-4
Sáb.: Gn 18, 1-15 / (Sl)Lc 1, 46-55 / Mt 8, 5-17
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