
Nº 2.370  (Ano C/Verde)   21° Domingo do Tempo Comum  25 de agosto de 2019

Dia do Evangelizador

ESTREITA É A PORTA PARA ENTRAR NO REINO

- Enquanto se canta o refrão: "Já não sou eu..."
nº 28  acendem-se o Círio e as velas do Altar.

01. MOTIVAÇÃO
C. Bem-vindos à festa da Páscoa do Senhor
que se atualiza em cada Domingo. Estamos
quase no final do Mês Vocacional. Já
celebramos as vocações sacerdotais e
religiosas e a matrimonial. Hoje recordamos
as vocações para os ministérios e serviços
em nossas comunidades. Celebramos o Dia
do Evangelizador. Rezemos para que surjam

em nossas comunidades vocações alegres
em anunciar o Evangelho de Salvação.
Cantemos.

02.  CANTO
Nós somos testemunhas... nº 107

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Saudemos a Trindade Santa: Em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
D. A graça, a paz, o amor e a misericórdia
de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso
irmão estejam conosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos
reuniu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Jesus nos motiva a fazer opções claras
pelos valores do Reino. Peçamos perdão
pela nossa falta de confiança em Deus.
Também pelo pouco compromisso com a
fé que professamos.
Senhor, tende piedade... nº 245
D. Deus Todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Louvemos a Deus por todos os que na



nossa Diocese e no mundo se colocam a
serviço do anúncio do Evangelho.
Glória a Deus nos altos Céus! Paz na
terra... nº 256

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que unis os corações dos
vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso
povo amar o que ordenais e esperar o
que prometeis, para que na instabilidade
deste mundo, fixemos os nossos
corações onde se encontram as
verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, Vosso Filho na unidade do
Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. A Palavra de Deus é fonte de vida plena.
Sempre questiona o povo para uma vida
mais humana e fraterna. Diante Dela, somos
convidados a escolher bem o que vamos
seguir, viver e pregar. Acolhamos a Palavra
de Deus, cantando:
Fazei ressoar... nº 277
- Alguém entra com o Lecionário. Pessoas
representando as várias culturas e povos se
juntam à Palavra com velas nas mãos. Estas
podem ficar até o final da proclamação do
Evangelho.

PRIMEIRA LEITURA: Is 66,18-21

L.1 Leitura do Livro do Profeta Isaías.

SALMO RESPONSORIAL: 116(117)
Refrão: Proclamai o Evangelho a toda
criatura!

SEGUNDA LEITURA: Hb 12,5-7.11-13

L.2 Leitura da Carta aos Hebreus.

EVANGELHO: Lc 13,22-30

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia... Jesus, primeiro... nº 321

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- A liturgia deste Domingo fala-nos de
escolhas. Recorda-nos que devemos
"gastar" nossa existência nos valores eternos
do Reino de Deus.
- Na primeira leitura, Josué convida as tribos
de Israel reunidas em Siquém a escolherem
entre servir ao Senhor e servir a outros
deuses. A expressão "escolhei hoje a quem
quereis servir" mostra-nos ao que nos
apegamos: dinheiro, sucesso, fama, poder,
moda. Temos que repensar continuamente
a nossa vida e nossas opções. Não
devemos correr atrás de falsos deuses e nos
deixar seduzir por propostas falsas de
realização e de felicidade. O verdadeiro
seguidor de Jesus Cristo sabe que é preciso
escolher Deus e suas propostas. Foi diante
da opção de seguir a Jesus que os discípulos
tiveram que optar pelo Reino.
- Eles representam os que se comprometem
com o projeto de Deus e acolhem os valores
do Reino. Os discípulos missionários de
hoje devem se esforçar por viver em
coerência com a opção que fizeram no
Batismo. Todas as vocações, inclusive a
Matrimonial ressaltada na segunda leitura,
devem dar atenção à Palavra de Deus.
Devem optar pelos valores do Reino.
- Ainda vemos na primeira leitura que Josué
é um líder plenamente comprometido com
Deus. Ele testemunha, com a própria vida,
essa opção. Os Evangelizadores, hoje seu
dia, devem ser líderes verdadeiros,
coerentes, iluminados e fortalecidos pelo
Espírito Santo.



09. PROFISSÃO DE FÉ
- O coordenador segura o Círio Pascal à frente
do Altar.
O coordenador: Creio em Vós, Senhor,
Deus Pai, fonte de toda vida.
Um catequista: Creio que me criastes para
a felicidade e que tens um plano de amor
para minha vida
Um mensageiro: Vós colocastes em mim
o impulso de crescimento constante e me
chamastes a doar minha vida de forma
plena.
Um Dirigente de Grupo de reflexão:
Vós sois minha estrada e a minha Verdade.
Em Vossa palavra eu caminharei enquanto
eu viver e até quando Vós quiserdes.
Um Dirigente de Culto: Creio que sois
fiel nas Vossas promessas e que não Vos
perturbais com minhas infidelidades.
TODOS: EU ME COMPROMETO A
UMA RENOVAÇÃO CONSTANTE.
O coordenador: Creio em Vós, Senhor
Jesus, vindo de Maria, Eterno Filho do Pai
e Salvador de nossas vidas.
Um catequista: Creio que viestes como
homem. Carne sou também, para que eu
pudesse ser como Deus.
Um mensageiro: Vós destes a vida por
mim e aceitastes a paixão, sendo crucificado
por amor.
Um Dirigente de Grupo de reflexão:
Vós fostes, ressuscitado e vivo estás em
mim, dando-me vida nova.
Um Dirigente de Culto: Creio que um dia
retornareis e levareis a um final feliz o Vosso
Reino já começado.
TODOS: EU ME COMPROMETO A
UMA RENOVAÇÃO CONSTANTE.
O coordenador: Creio em Vós, Espírito
Santo, que nos santifica e renova a Igreja.
Um catequista: Creio que Vós me fostes
dado no Batismo e me fazeis entender todas
as coisas reveladas por Jesus.
Um mensageiro: Creio em Vós, Divino

Espírito Santo, e sei que me acompanhais
nesta Celebração.
TODOS: CREMOS, TRINDADE
SANTA, QUE SOMOS AMADOS.
CONFESSAMOS NOSSA
COMUNHÃO CONVOSCO. SOIS A
VERDADE E A BELEZA DO
MUNDO. SOIS NOSSA VIDA E O
SEREIS PARA SEMPRE.
D. Cantemos: Creio em Deus Pai todo-
poderoso... nº 387

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Iluminados por Deus, que fortaleceu os
apóstolos e acompanha aqueles que
anunciam o Evangelho, cantemos nossa fé
e esperança em Deus.
No Dia do Senhor... nº 391

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
- A equipe prepara um gesto e uma motivação
que envolva e valorize os cristãos leigos e leigas
que evangelizam na Comunidade.
Vidas, alegrias e esperanças... nº 472

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. O Senhor esteja conosco!
T. Ele está no meio de nós!
D. Demos graças ao Senhor nosso Deus!
T. É nosso dever e nossa Salvação!
D. Irmãos e irmãs, é justo e 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 suas
qualidades. Deve colocá-las a serviço da
salvação e libertação de todos os povos.
Jesus nos indica o caminho para sermos
imagem e semelhança de Deus Pai. Como
Igreja que se inspira e vive nas Palavras do
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Leituras para a Semana
2ª 1Ts 1,1-5.8b-10 / Sl 149 / Mt 23,13-22
3ª 1Ts 2,1-8 / Sl 138(139) / Mt 23,23-26
4ª 1Ts 2,9-13 / Sl 138(139) / Mt 23,27-32
5ª Jr 1,17-19 / Sl 70(71) / Mc 6,17-29
6ª 1Ts 4,1-8 / Sl 96(97) / Mt 25,1-13
Sáb.: 1Ts 4,9-11 / Sl 97(98) / Mt 25,14-30

Senhor e da Eucaristia, cantemos: Deus
infinito, nós te louvamos... nº 1.193
D. Aceitai Senhor nossos louvores! Que
cantemos sempre Sua bondade e miseri-
córdia para conosco. Por Cristo, nosso Se-
nhor. Amém.

13. PAI NOSSO
D. Unidos aos povos e culturas
participantes do Reino, digamos juntos: Pai
nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Celebrar a festa da vida é celebrar a
paz. Ela só se constrói no amor e na justiça.
Renovemos nosso compromisso
saundando-nos mutuamente.
Paz, paz, paz eu te desejo... nº 549

15. AVISOS
- De 29/08 a 01/09 acontecerá a Romaria
Diocesana à Aparecida/SP. Acompanhe
com sua oração nossa Diocese.
Programação das Missas:
30/08/2019 - Missa, às 16h
31/08/2019 - Missa, às 10:30
01/09/2019 - Livre para a Missa e retorno

- Próximo Domingo é o início do Mês da
Bílbia. Envolva símbolos da Pátria nas
celebrações. Também no dia 07/09 é bom
que a comunidade se reúna para celebrar
e promover a vida, especialmente dos
excluídos.
Obs.: procure a programação de alguma
atividade na Paróquia.

16. ORAÇÃO
D. Deus Pai, fazei que a Igreja, como
Cristo, sirva sempre às pessoas e seja

defensora da causa da justiça e
solidariedade. Que seja comprometida
com o anúncio do Evangelho. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

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. Servindo a Deus, Uno e Trino, 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
Como o Pai me enviou... nº  707 ou Da
minha fé... nº 709


