
Nº 2.363 (Ano C/Verde)     14º Domingo do Tempo Comum     07 de julho de 2019

Mês Diocesano do Dízimo

"O REINO DE DEUS ESTÁ PRÓXIMO DE VÓS !"

- Enfeitar a igreja com
cartazes, resgatando
materiais missionári-
os produzidos entre os
anos 2013-2017.
- Colocar no ambão
da Palavra as cores
dos continentes.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e Irmãs
sejam bem-vindos!

Neste 14º Domingo do tempo comum a
liturgia nos diz que somos trabalhadores da
messe do Senhor. Em nosso dia a dia so-
mos chamados, convocados e enviados a
anunciar o reino de Deus. Os ensinamentos
de Jesus aos Seus discípulos nos servem de
roteiro para a missão. A melhor maneira de
anunciar o reino de Deus é vivê-lo.
Refrão: Envia, Envia, Senhor, operári-
os para a messe. Escuta, escuta esta pre-
ce, multidões te esperam, Senhor!
C. Ao Celebrarmos o Mês Diocesano do
Dízimo, tomemos consciência de sua dimen-
são social. Ela pode, tantas vezes, aliviar com
a caridade, os fardos que a vida impõe aos
mais pobres. Cantemos.

02. CANTO
Como membro... nº 85 ou Quando cha-
maste... nº 116

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Invoquemos a Santíssima Trindade e
façamos o sinal da nossa fé: Em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
D. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e
de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo
estejam conosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Pelo Batismo fomos incorporados a
Cristo e chamados a continuar sua missão
salvadora. Peçamos perdão por termos
engessado a dinâmica da vocação em nossa
comunidade.
- Antes do canto, entram pessoas tapando os
olhos e os ouvidos com as mãos; outros dois
entram encurvados e três com cartazes: "Por
uma Igreja decididamente missionária", "Mul-
tidões te esperam, Senhor" e "Jesus conta con-
tigo".
Senhor, vós sois o caminho... nº 248
D. Deus, Todo-poderoso, tenha compai-
xão de nós, perdoe os nossos pecados e
nos conduza à vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. "O Reino de Deus está próximo de



Vós". Quando o Reino acontece no nosso
coração, temos o Espírito Santo como guia,
instrutor e sustentador. Seu poder nos dá a
garantia de uma missão bem-sucedida. Lou-
vemos e nos alegremos por sermos cola-
boradores do Reino de Deus, cantando.
Glória a Deus nos altos céus!... n° 256.

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que pela humilhação do
Vosso Filho reerguestes o mundo deca-
ído, enchei os vossos filhos e filhas de
santa alegria, e dai aos que libertastes
da escravidão do pecado o gozo das ale-
grias eternas. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, Vosso Filho, na unidade do Es-
pírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. Hoje Jesus nos fala da missão apostóli-
ca. Acolhamos com alegria a Palavra de
Deus.
- Preparar entrada do Lecionário com embor-
nal, sandálias, cajado e equipe de missionários.
Fala, Senhor... n° 276

PRIMEIRA LEITURA: Is 66,10-14c

L.1 Leitura do Livro do Profeta Isaías

SALMO RESPONSORIAL: 65(66)
Refrão: Aclamai o Senhor Deus, ó ter-
ra inteira.

SEGUNDA LEITURA: Gl 6,14-18

L.2 Leitura da Carta de São Paulo aos
Gálatas.

EVANGELHO: Lc 10,1-12.17-20

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Vai e anuncia a toda... n° 333

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- Na primeira leitura, ouvimos um convite
do profeta Isaías na terceira parte do seu
livro. Ela foi escrita depois do exílio, quan-
do os judeus puderam retornar para sua
terra e reconstruir Jerusalém, o Templo e
sua vida econômica e religiosa. A tarefa não
era fácil! Mas o profeta canta de alegria,
pois Deus está com eles e garante bênção,
união e força na empreitada. Hoje também
precisamos dessa esperança, que vem do
alto, para lutar por vida digna para todos.
O povo deve ser respeitado! Todos mere-
cem e precisam de serviços de qualidade
em saúde, educação, esporte e cultura, mo-
radia e saneamento básico etc. Não pode-
mos perder o sonho de um mundo mais justo
e fraterno.
- É belíssimo o testemunho de fé do Após-
tolo Paulo na segunda leitura. É animador.
Paulo sonha com uma Igreja unida, uma
comunidade-família, que reúne irmãos. Nós
conhecemos o pensamento dele: aquele que
está em Cristo é uma nova criatura. Tudo o
que é velho já passou. Os critérios sociais e
mesmo aqueles que dependem diretamente
da lei de Moisés não servem como regras
para o cristão. Quem decidiu trilhar o ca-
minho do Reino com Jesus abraça novos
valores.
- No Evangelho, Lucas diz que Jesus quer
todos engajados na sua missão. Ele fala em
72 discípulos enviados e não somente os
12 primeiros (que são os Apóstolos). O
missionário deve se preparar. O Evangelho
não é uma mensagem qualquer. Tem o jeito
certo de comunicar essa Boa Nova.
- Quais das recomendações dadas por Je-
sus no Evangelho devemos acolher em nos-
sa vida pessoal e comunitária?
- Há mais de 20 anos que estamos ouvindo



a palavra Missão Popular em nossas co-
munidades. Não é somente aquela missão
dos padres ou das congregações
missionárias. Todos os batizados e crisma-
dos devem se comprometer a viver e anun-
ciar Cristo, seu Reino e seu Evangelho. É
Missão Popular! É triste ainda constatar em
nossas comunidades a falta de catequistas,
de dirigentes de grupos de reflexão etc.
Devemos entender que o Senhor nos cha-
ma à missão. Todos os batizados devem se
comprometer com o anúncio do Evange-
lho. Pense e responda à seguinte pergunta:
Qual é o testemunho de Cristo que você
manifesta no seu dia a dia? Que marca de
Jesus você traz e vive durante a semana?
- O empenho pelas missões já faz mais de
100 anos entre nós, católicos. Basta lem-
brar a criação do Apostolado da Oração
(1844) e da Infância Missionária (1843).
O século 19 é marcado por um
reflorescimento e paixão pelas missões. A
Congregação dos Missionários
Combonianos surgiu nessa época, em 1871.
Dois gestos estão sempre ao nosso alcance
nessa área: a oração e a oferta em dinheiro.
Levemos também em nossos corações a
gratidão por esses homens e mulheres de
Deus. Eles vieram implantar a Igreja de
Cristo nestas terras capixabas.

09. PROFISSÃO DE FÉ:
D. Irmãos, juntos renovemos nossa ade-
são a Deus, rezando. Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. A messe é grande, mas poucos são os
trabalhadores. Peçamos, pois, ao dono da
messe: Enviai, Senhor, operários para a
Vossa messe!
L.1 Pelo Papa Francisco, nosso Bispo Dom
Paulo, presbíteros, diáconos, leigos e lei-
gas, que sejam animados e comprometidos
com a missão, peçamos:

L.2 Pelos que participam da Jornada Apos-
tólica na Paróquia Nossa Senhora de Fáti-
ma em Pedro Canário, que sejam fortaleci-
dos pelo Espírito Santo, peçamos:
L.1 Para que nossas comunidades cresçam
na consciência da participação do dízimo,
como um gesto de oração e generosidade,
peçamos:
L.2 Por todos aqueles que acolhem a men-
sagem do Evangelho, que sejam fiéis. Pelos
que ainda não o conhecem, que não lhes
faltem a saúde e a paz, peçamos:
D. Acolhei, Pai bondoso, as preces que Vos
apresentamos. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

D. Rezemos a oração do mês missionário:
Pai Nosso, o Teu Filho unigênito Jesus
Cristo, Ressuscitado dentre os mortos,
confiou aos seus discípulos: "Ide e fazei
discípulos todos os povos". Recorda-nos
que, pelo batismo, tornamo-nos partici-
pantes da missão da Igreja. Pelos dons
do Espírito Santo, concedei-nos sermos
testemunhas do Evangelho, corajosos e
vigilantes, para que a missão confiada à
Igreja, ainda longe de estar realizada,
encontre novas e eficazes expressões que
levem vida e luz ao mundo. Ajudai-nos,
Pai Santo, a fazer com que todos os po-
vos possam encontrar-se com o amor e
a misericórdia de Jesus Cristo. Ele que é
Deus convosco, e vive e reina na unida-
de do Espírito Santo, agora e para sem-
pre. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. A fé e a missão começam no coração e
devem terminar nos lábios e ações. Que o
receio não atrapalhe a nossa missão cristã.
Que o nosso Dízimo e ofertas, oferecidos
com amor e esforço, se multipliquem em
favor dos irmãos e proporcionem uma me-
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lhor edificação do Reino. Cantemos.
É o dízimo, Senhor... n° 710

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. O Senhor esteja conosco!
T. Ele está no meio de nós!
D. Irmãos e irmãs, é justo e se faz
necessário dar graças a Deus por todos os
dons que Ele nos concede. Desde o início
dos tempos Ele soprou seu Espírito
vivificador sobre a criação. Homem e
mulher foram impulsionados a desenvolver
os dons que receberam e cuidar da criação.
Com a vinda de seu Filho Jesus Cristo, o
homem pode compreender como
aproveitar bem suas qualidades para
colocá-las a serviço da salvação e
libertação dos povos. Jesus nos indica o
caminho para sermos imagem e semelhança
de Deus Pai. Como Igreja que se inspira e
vive nas Palavras do Senhor e da
Eucaristia, rica em carismas e ministérios,
cantemos: Deus infinito, nós te
louvamos... nº 1.193
D. Receba, Senhor, nosos louvores. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

13. PAI NOSSO
D. Obedientes à Vontade de nosso Senhor
Jesus Cristo, ousamos dizer: Pai Nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. O Reino de Deus consiste em se viver
o amor em família e em comunidade. Em
levar a paz aos corações atribulados e a
todos que não conhecem Jesus. Saudemo-
nos com um gesto de comunhão fraterna.
A paz esteja contigo... n° 537

Leituras para a Semana
2ª Gn 28,10-22a / Sl 90(91) / Mt 9,18-26
3ª Gn 32,23-33 / Sl 16(17) / Mt 9,32-38
4ª Gn 41,55-57; 42,5-7a.17-24a / Sl 32(33) / Mt 10,1-7
5ª Gn 44,18-21.23b-29; 45,1-5 / Sl 104(105)

Mt 10,7-15
6ª Gn 46,1-7.29-30 / Sl 36(37) / Mt 10,16-23
Sáb.: Gn 49,29-32;50,15-26a / Sl 104(105) / Mt 10,24-33

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus, pedimos que, enriquecidos
por Vossa Palavra, renovemos a alian-
ça convosco, colhamos os frutos da sal-
vação e jamais deixemos de Vos louvar.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

16. AVISOS
- Próximo domingo é o Dia Diocesano do
Dízimo. Organizar uma confraternização.
- Participar dos Grupos de Reflexão nes-
te mês dedicado ao Dízimo.

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco!
T. Ele está no meio de nós!
D. (O dirigente diz a fórmula que segue)
Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-
poderoso e cheio de misericórdia: Pai e
Filho e Espírito Santo.
T. Amém.
D. Anunciando o Reino de Deus a todos,
vamos em paz e o Senhor nos 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
O Senhor me chamou... nº 1.100


