
Nº 2.385  (Ano C/Verde)  33º Domingo do Tempo Comum  17 de novembro de 2019

Dia Mundial dos Pobres

É PERMANECENDO FIRMES QUE IREIS GANHAR A VIDA

Enquanto se canta "Vós sois o mistério, Senhor"...
nº. 71, acendem-se as velas do altar.
Obs.: Hoje é Dia Mundial dos Pobres. A equipe
escolhe um momento da celebração para reali-
zar um gesto litúrgico ou concreto (ex.: recolher
alimentos, roupas...) e apresentar alguma ativi-
dade que foi realizada ao longo destes dias. Bus-
quem saber na Paróquia quais atividades serão
desenvolvidas.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, hoje, viemos nos encon-
trar com o Senhor Ressuscitado! O Cristo
vivo caminha ao nosso lado. Faz-nos des-
cobrir o sentido da vida. Mostra-nos o ca-
minho do Reino. Ele nos alimenta com a
Palavra. Ele é o Pão que dá a vida! Congre-
gados no amor e alegres pelo dia do Se-
nhor, cantemos.

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

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Acolhamos a presença amorosa do Se-
nhor que envolve todo o nosso ser: Em
nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
D. A graça do Pai Criador, o amor de Jesus
Salvador e a força do Espírito Santificador,

estejam conosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo!

04. DEUS NOS PERDOA
D. Nosso Deus é amor. Ele não pode nos
salvar sem a nossa acolhida. Sua salvação
é puro dom! Por isso, Ele faz aliança
conosco. Mas se Deus é fiel, nós nem sem-
pre o somos. Imploremos a graça do seu
perdão (silêncio).
Senhor, que vieste salvar... nº 238
D. Deus Todo-poderoso e rico em miseri-
córdia, tenha compaixão de nós, perdoe
os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. Amém!

05. HINO DE LOUVOR
C. Alegres na fé, glorifiquemos ao Deus
da vida.
Glória, glória, glória a Deus... nº 250

06. ORAÇÃO
D. Senhor nosso Deus, fazei que a nos-
sa alegria consista em Vos servir de
todo o coração, pois só teremos felici-
dade completa, servindo a Vós, o cria-
dor de todas as coisas. Por nosso Se-
nhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na uni-
dade do Espírito Santo. Amém.



07. DEUS NOS FALA
C. Como discípulos atentos à voz do Mes-
tre acolhamos a Sua Palavra. Renovemos
o compromisso de anunciá-la. Ouçamos.

PRIMEIRA LEITURA: Ml 3,19-20a

L.1 Leitura da Profecia de Malaquias.

SALMO RESPONSORIAL: 97(98)
Refrão: O Senhor virá julgar a terra
inteira; com justiça julgará.

SEGUNDA LEITURA: 2Ts 3,7-12

L.2 Leitura da Segunda Carta de São
Paulo aos Tessalonicenses.

EVANGELHO: Lc 21,5-19

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Refrão: Aleluia, aleluia, aleluia (2x)
V. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vos-
sa redenção se aproxima.

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- A liturgia de hoje nos fala do fim dos tem-
pos.  O fim das aparências e daqueles que
não querem ver o Reino de Deus aconte-
cer.
- A primeira leitura fala da vinda de um tem-
po abrasador, que destrói o mal e preserva
o bem. Os primeiros a serem destruídos são
os soberbos e os ímpios. Estes pensam ser
maiores que Deus e agem como se Deus
não existisse. Eles serão destruídos como
palha.  Pensemos na arrogância e
prepotência. São atitudes que revelam falta
de humildade em nós. Elas atrapalham a
chegada desse tempo novo anunciado. Os
orgulhosos têm dificuldades de ver Deus e

perceber suas ações. Já os soberbos são
todos aqueles que só enxergam as aparên-
cias. Agem com superficialidade. Não aju-
dam a construir o Reino porque suas ações
são rasas e pobres. Pouco ou nada têm a
contribuir.
- O Evangelho mostra que é preciso supe-
rar a superficialidade para contemplar e vi-
ver o essencial. O texto descreve pessoas
deslumbradas com a beleza do templo, en-
feitado com belas pedras e com ofertas
votivas. Ainda hoje encontramos comuni-
dades e pessoas preocupadas apenas coma
a beleza do templo. Não estão preocupa-
dos com a missão de Jesus. Aliás, diante
desta beleza externa, Jesus alerta para a
finitude das mesmas. Neste mundo, tudo
passa, tudo tem um fim, sobretudo os bens
materiais. O que não passa são os valores
do Reino. Não podemos colocar nossa con-
fiança, esperança e fé nas coisas efêmeras.
Geralmente, esta inversão acontece quan-
do descuidamos da oração, da vida em fa-
mília, da relação fraterna com os amigos.
Quando não reconhecemos a presença de
Deus na vocação que recebemos, no tra-
balho que temos, na comunidade que fre-
quentamos. Enfim, existe uma série de situ-
ações que revela nossa pobreza espiritual.
É importante entender que Jesus fala da
destruição, fim, de tudo aquilo que repre-
senta mera aparência. Ele quer pessoas
comprometidas com a vida. Que nossas
comunidades sejam espaço de conversão,
justiça e paz.
- Ainda no texto, Jesus diz que existem fal-
sos profetas. Muitas propostas surgirão, mas
poucas serão verdadeiras e concretas. Di-
ante disso, é preciso atenção, oração,
discernimento e firmeza para não desviar do
caminho do Reino. Cada dia é uma oportu-
nidade para conversão pessoal e vivência
do Reino com os irmãos. Também hoje pre-
cisamos enfrentar as dificuldades que estão



presentes dentro de nossas comunidades e
famílias. Paulo, na segunda leitura, oferece
seu próprio exemplo: não se deve viver na
ociosidade, mas ir à luta! Ele ainda afirma:
"entre vós há alguns que vivem à toa, ocu-
pados em não fazer nada". O cristão ver-
dadeiro se empenha para a construção do
Reino de Deus entre nós. Não se acomo-
da, mas propõe, interage, promove, recria.
Está sempre atento para evidenciar os va-
lores do Reino e vivê-los junto aos irmãos.
Renova sua maneira de pensar e agir para
manifestar a graça de Cristo. Fica firme nos
seus propósitos, pois sabe que sua meta é
a vida eterna.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Renovemos a confiança em Deus e o
compromisso com a construção do Reino.
Professemos a nossa fé. Creio em Deus...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Deus acolhe nossas orações. Ele nos
torna dignos de ser discípulos de seu Filho
Jesus. Digamos: Ó Pai, escutai as preces
do Vosso povo.
L.1 Pela Igreja, para que afirme com clare-
za e incessantemente a esperança de uma
vida sem fim acima de toda conquista hu-
mana. Rezemos.
L.2 Pelo Papa, bispos, padres e religiosos,
para que sejam comprometidos com o Rei-
no de Deus e estejam dispostos a dar suas
vidas por causa dele. Rezemos.
L.1 Para que sejamos comprometidos em
mudar aquilo que impede a realização do
Reino de Deus no meio de nós. Rezemos.
L.2 Hoje é o Dia Mundial dos Pobres e
Dia Mundial da Erradicação da Pobreza.
Para que todos sejamos sensíveis à reali-
dade dos mais pobres e sofridos da socie-
dade, sem trabalho e sem pão. Rezemos.
L.1 Dia 20 é o Dia Nacional da Consciên-
cia Negra. Que possamos criar uma cultura

onde haja o respeito pela dignidade de to-
das as raças. Rezemos.
L.2 Dia 21 é o dia da Padroeira da Diocese
de Colatina, Nossa Senhora da Saúde. Por
todo o povo dessa Igreja particular, para
que renove a esperança e a fé em Cristo
vivo e ressuscitado. Rezemos.
D. Acolhei, Pai de bondade, os pedidos e
necessidades do Vosso povo. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Coloquemos no altar os frutos do nosso
trabalho, os nossos dons e o nosso com-
promisso com o Reino de Deus. Cantemos.
Vidas, alegrias e esperanças... nº 472

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. O Senhor esteja conosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
C. Queridos Irmãos e Irmãs: agradecidos,
elevemos nossos louvores ao Pai. Com bra-
ço forte Ele conduziu seu Povo. Hoje con-
tinua a acompanhar a Igreja peregrina nes-
te mundo, com a luz do seu Espírito e ale-
gria do Evangelho.
Refrão: Por nós fez maravilhas, louve-
mos o Senhor! (2x)
D. Nós vos damos graças, ó Pai, por toda
a criação, e por tudo o que fizestes no meio
de nós. Tudo fizestes por meio de Jesus
Cristo, vosso Filho e nosso Irmão. Ele é
imagem viva do Vosso amor e da Vossa
bondade.
Refrão: Por nós fez maravilhas, louve-
mos o Senhor! (2x)
C. Enviai sobre nós, aqui reunidos, o Vos-
so Espírito. Dai a esta terra, que nos sus-
tenta, uma nova face. Que haja paz em nos-
sas famílias e cresça em nossa comunidade
a alegria de sermos Vossos filhos.
Refrão: Por nós fez maravilhas, louve-
mos o Senhor! (2x)
D. Pelo Evangelho fazei que as Igrejas do
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mundo inteiro caminhem na unidade. Se-
jam sinais da presença do Cristo Ressus-
citado. Que nossa comunidade seja um si-
nal cada vez mais bonito do Vosso Reino.
Refrão: Por nós fez maravilhas, lou-
vemos o Senhor! (2x)
C. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos irmãos
e irmãs que morreram na paz do Cristo.
Recompensai-os pelo bem que fizeram e
testemunho que deram. A todos acolhei na
luz da Vossa infinita misericórdia.
Refrão: Por nós fez maravilhas, lou-
vemos o Senhor! (2x)
D. Ó Deus, criador do céu e da terra.
Nossos louvores e preces cheguem a Vós,
pelas mãos de Jesus Cristo, nosso único
Mediador e Senhor. Amém.
Refrão: Por nós fez maravilhas, lou-
vemos o Senhor! (2x)
D. Aceitai Senhor nossos louvores! Que
cantemos sempre Vossa bondade e mise-
ricórdia. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

13. PAI NOSSO
D. O Senhor nos comunicou o seu Espíri-
to. Com a confiança e a liberdade de filhos
e filhas, elevemos ao Pai do céu a nossa
oração rezando como Jesus nos ensinou.
Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Com alegria saudemos os irmãos e ir-
mãs com a paz e o amor de Cristo.
Canto à escolha

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus, fortalecei-nos na fé e no
compromisso de propagarmos os valo-
res do Reino. Dai-nos perseverança no

sofrimento e constância nas provações.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

16. AVISOS
- Próximo domingo é Dia do Leigo. Preparar com
antecedência a celebração. Propor alguns gesto
ou atividade para valorizar o Laicato na Comu-
nidade

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. Permanecendo firmes na fé e sendo co-
laboradores na construção do Reino de
Deus, vamos em paz e o Senhor nos acom-
panhe!
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 amor de Deus me escolheu... nº 721

Leituras para a Semana
2ª 1Mc 1,10-15.41-43.54-57.62-64 / Sl 118(119) /

Lc 18,35-43
3ª 2Mc 6,18-31 / Sl 3 / Lc 19,1-10
4ª 2Mc 7,1.20-31 / Sl 16(17) / Lc 19,11-28
5ª Zc 2,14-17 / Cânt: Lc 1,46-55 / Mt 12,46-50
6ª 1Mc 4,36-37.52-59 / Cânt: 1Cr 29,10-12 / Lc 19,45-48
Sáb.: 1Mc 6,1-13 / Sl 9A(9) / Lc 20,27-40


