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A HOSPITALIDADE É UM GESTO DE AMOR

- Fazer uma calorosa acolhida a todos, especial-
mente os visitantes.
- Enquanto se canta o refrão: "Até que Cristo..."
nº 06 as velas do altar são acesas.

01. MOTIVAÇÃO
C. Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vin-
dos à Casa do Pai. É Ele quem nos reúne
em seu amor e nos congrega como povo es-
colhido para escutar e acolher Sua Palavra.
Refrão: Jesus Cristo ontem, hoje e sem-
pre! Ontem, hoje e sempre! Aleluia!
C. Nos caminhos da missão, Jesus é hóspe-
de e espera acolhida em nossas vidas, cora-
ções e lares. Aos pés de Jesus, queremos
acolher os Seus ensinamentos. Busquemos
a força em Sua graça para colocá-los em
prática. Cantemos.

02. CANTO
Nós somos testemunhas... nº 107

03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA
D. Saudemos o nosso Deus: Em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
D. O Deus da esperança, que nos cumula
de toda alegria e paz em nossa fé, pela
ação do Espírito Santo, esteja conosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Reconheçamos as nossas culpas para
celebrarmos com dignidade a Palavra de
Deus. Peçamos o perdão a Deus pelas ve-
zes que não O acolhemos na pessoa dos
irmãos sofredores (silêncio).
Em cada caminho... nº 1.140
D. Deus Todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Alegres pela presença de Cristo entre
nós e esperançosos em contemplar Sua gló-
ria, cantemos o hino de louvor.
Glória a Deus nos altos Céus!... nº 256

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, sede generoso para com
os Vossos filhos e filhas e multiplicai
em nós os dons da Vossa graça, para
que, repletos de fé, esperança e cari-
dade, guardemos fielmente os Vossos



mandamentos. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, Vosso Filho, na unidade do Es-
pírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. Acolher os que peregrinam é um gesto
de amor. O povo da Antiga Aliança foi es-
trangeiro no Egito e peregrino no deserto.
Também nós, os cristãos, peregrinamos nes-
ta terra rumo à Pátria Celestial. Ouçamos.

PRIMEIRA LEITURA: Gn 18,1-10a

L1. Leitura do Livro de Gênesis.

SALMO RESPONSORIAL: 14(15)
Refrão: Senhor, quem morará em vos-
sa casa?

SEGUNDA LEITURA: Cl 1,24-28

L2. Leitura da Carta de São Paulo aos
Colossenses.

EVANGELHO: Lc 10,38-42

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Bem aventurados... nº 307

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- O centro da liturgia deste domingo é a
hospitalidade: "Eu era estrangeiro e me
acolhestes em casa" (cf. Mt 25,35).
- A Igreja em saída é também uma Igreja
de portas abertas. O Papa Francisco diz:
"Assim, se alguém quiser seguir uma mo-
ção do Espírito e se aproximar à procura
de Deus, não esbarrará com a frieza de uma
porta fechada" (EG 47).
- Na 1ª Leitura, Abraão é o modelo de hos-
pitalidade do Antigo Testamento. Para os

povos antigos, hospitalidade era algo sagra-
do. Acreditavam que os deuses visitavam o
povo a fim de testar-lhe a benevolência. O
texto bíblico nos ensina que quem visitava
Abraão era o Senhor. Mas Abraão vê ape-
nas três homens. Corre-lhes ao encontro e
se prostra. Acolhe-os em sua casa com
grande generosidade. Recebe do Senhor a
bênção por tal ato: o filho, Isaac, fruto de
seu casamento com Sara.
- Já no Novo Testamento, Jesus, Verbo
Encarnado, é um hóspede. Não tendo "onde
reclinar a cabeça", o Senhor está sempre
no caminho aguardando a acolhida dos
seus. Ele é o forasteiro! Foi rejeitado nas
hospedarias de Belém, mas acolhido na fa-
mília de Nazaré. Na ressurreição, como pe-
regrino da estrada, é acolhido pelos discí-
pulos de Emaús. E assim, de muitas formas,
o Senhor permanece como o Estrangeiro,
o Forasteiro, o Peregrino da estrada que
espera dos cristãos a acolhida sincera. Ele
não se impõe, mas procura abrigo nos co-
rações.
- No caminho do discipulado, a primeira
atitude é que se deixem encontrar pelo Se-
nhor. Logo após, que acolham sua Palavra,
segundo o exemplo de Maria. Ela escolheu
a melhor parte. No Evangelho, encontra-
mos Jesus que se oferece no "banquete de
sua Palavra". Ele é um hóspede diferente:
não vem em busca do que se pode Lhe dar.
Ele é quem oferece tudo de si! Apenas es-
pera que seja acolhido com atenção.
- Nós cristãos, recebemos de Deus a mis-
são de transmitir Sua Palavra. Somos cha-
mados a servir esse banquete a todos, sem
exclusão. Este foi o mistério que ficou es-
condido e agora é revelado a nós: Cristo é
presente para todos. Sejamos testemunhas
do Senhor. Acolhamos-Lo no irmão e na
irmã que vem até nós, especialmente os mais
sofredores. É com eles que o Senhor se
identifica de modo singular. Sejamos
anunciadores fiéis da Palavra de Deus.



09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Acolhendo a Palavra do Senhor, pro-
fessemos a nossa fé: Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. O Senhor nos oferece a riqueza de Sua
Palavra e nos pede a acolhida. Elevemos
os nossos pedidos e digamos: Senhor, en-
sina-nos a ser acolhedores!
L1. Por nossas comunidades, para que se-
jam verdadeira "Igreja em saída", de portas
abertas para a missão e acolhimento dos
que chegam, rezemos ao Senhor.
L2. Que os solitários encontrem nos cris-
tãos pessoas abertas e hospitaleiras que lhes
deem generosamente seu tempo e seu au-
xílio, rezemos ao Senhor.
L1. Próximo dia 25 celebramos o dia do
Agricultor. Eles fazem do seu trabalho um
louvor ao Deus Criador e um gesto de amor
à humanidade. Que em suas lutas legítimas
tenham seus direitos respeitados e garanti-
dos por aqueles que nos representam, re-
zemos ao Senhor.
L2. No dia 26, memória de Sant'Ana e São
Joaquim, celebramos o dia dos Avós. Que
os avós recebam o devido respeito e amor
e tenham garantia do necessário para o bem
viver, rezemos ao Senhor.
D. Senhor, enviai-nos o Vosso Espírito. Que
Ele nos ajude a viver o que escutamos e
pedimos na oração. Por Cristo, nosso Se-
nhor. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Com o dízimo e ofertas manifestamos a
Deus nosso desapego e abertura para os
irmãos.  Acolhendo os irmãos, acolhemos
o próprio Cristo. Cantemos.
Se meu irmão me estende a mão... nº 466

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós!

D. Senhor, acolhemos com amor Vossa pre-
sença entre nós. Elevamos a Vós nossa ora-
ção de louvor. Nós Vos agradecemos por
realizar grandes maravilhas em nosso favor
através de Jesus Cristo, Vosso Filho ama-
do e nosso irmão. Por Ele estais sempre
conosco. Por meio d'Ele nos alegrais cons-
tantemente com Vossa Santa Palavra.
Refrão: Ao Senhor da vida, que nos deu
a paz, no seu imenso amor nos fez cres-
cer. Hoje agradecemos entoando a voz:
muito obrigado, Senhor, nosso Deus!
C. Nós Vos louvamos por Jesus Cristo, o
Verbo Encarnado. Ele veio morar no meio
de nós. Com verdadeira humanidade nos
mostrou o caminho para a realização do
Reino. Rendemos graças por Vosso Filho
caminhar conosco pelas estradas desta vida.
De modo simples, Ele se faz nosso compa-
nheiro de viagem nesta peregrinação rumo
ao Céu.
Refrão: Ao Senhor da vida, que nos deu
a paz, no seu imenso amor nos fez cres-
cer. Hoje agradecemos entoando a voz:
muito obrigado, Senhor, nosso Deus!
D. Jesus Cristo, Palavra Eterna, é o alimen-
to que nos sustenta na estrada! Ele pede a
nossa hospitalidade, mas é Ele quem ofere-
ce o melhor banquete: Pão da Palavra e
Vinho Novo da doação total de si.
Refrão: Ao Senhor da vida, que nos deu
a paz, no seu imenso amor nos fez cres-
cer. Hoje agradecemos entoando a voz:
muito obrigado, Senhor, nosso Deus!
D. Que sejamos agradecidos pela força e
alegria do Espírito derramado em nossos
corações. Nossos louvores cheguem a Vós,
Pai Santo, pelo mesmo Cristo, que
convosco vive e reina. Amém.

13. PAI NOSSO
D. Com as palavras que Jesus nos ensinou,
rezemos: Pai Nosso...
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14. ABRAÇO DA PAZ
C. Aquele que se encontra com o Senhor
tem o coração cheio de paz. Com este ges-
to de comunhão fraterna, transmitamos a
Paz que nos vem de Deus.
Cristo, quero ser instrumento... nº 540

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus, permanecei junto ao povo
a quem revelastes o tesouro de Vossa
Palavra, para que, despojando-nos do
velho homem, passemos a uma vida
nova. Por Cristo, nosso Senhor.

16. AVISOS

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. Manifestando a todos a acolhida como
gesto do amor de Deus Pai, 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
Todo dia eu encontro muita... nº 731

Leituras para a Semana

2ª Ct 3,1-4a ou 2Cor 5,14-17 / Sl 62(63)
Jo 20,1-2.11-18

3ª Ex 14,21-15,1 / Ex 15 / Mt 12,46-50
4ª Ex 16,1-5.9-15 / Sl 77(78) / Mt 13,1-9
5ª 2Cor 4,7-15 / Sl 125(126) / Mt 20,20-28
6ª Eclo 44,1.10-15 / Sl 131(132) / Mt 13,16-17
Sab.: Ex 24,3-8 / Sl 49(50) / Mt 13,24-30

ORAÇÃO PELOS AVÓS
Ó Deus, nós Vos louvamos e bendizemos por
terdes dado a estes Vossos filhos e filhas uma
vida longa com perseverança na fé e em boas
obras. Concedei que, confortados pelo cari-
nho dos filhos, netos e amigos, se alegrem na
saúde e não se deixem abater na doença. Que
sejam revigorados com a Vossa bênção e con-
sagrem o tempo da idade madura ao Vosso
louvor. Que, seguindo os exemplos de São Jo-
aquim e de Santa Ana, sejam fiéis à Vossa
Palavra e a testemunhem a todos. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

ORAÇÃO PELOS MOTORISTAS
Ó Deus, concedei Vossa bênção aos moto-
ristas. Que tenham mãos firmes, olhos aten-
tos, prudência e perfeito controle ao conduzir
algum veículo. Não permitais que sejam en-
volvidos em nenhum acidente de trânsito. Que
sejam iluminados por Vosso Espírito Santo nas
decisões rápidas e situações imprevistas. Que
o próprio Cristo seja sempre o melhor com-
panheiro de viagem. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

ORAÇÃO PELOS AGRICULTORES
Ó Deus, que destes a inteligência ao homem
para realizar diversas atividades, abençoai es-
tes agricultores. Que tenham força, saúde e
coragem para enfrentar a luta diária do tra-
balho. Fortalecei-os para que construam Vos-
so Reino com o labor de suas mãos. Confirmai
seus propósitos para uma vida digna e reco-
nhecimento de todos. Por Cristo, nosso Se-
nhor. Amém.


