
Nº 2.448 (Ano A/Verde) 33º Domingo do Tempo Comum 15 de novembro de 2020
ANO VOCACIONAL DIOCESANO - DIA MUNDIAL DOS POBRES

"É PRECISO RECONHECER QUE TODA PESSOA, MESMO A MAIS INDIGENTE
E DESPREZADA, TRAZ GRAVADA EM SI MESMA A IMAGEM DE DEUS".

(Mensagem para o Dia Mundial dos Pobres 2020 - Papa Francisco)

- Refrão para ambientação e acendimento das velas:
"Confiemo-nos ao Senhor... n° 10

01. ACOLHIDA
C. Irmãos e irmãs acolhemos vocês com amor e
alegria para celebrar este dia do Senhor, o 33° Do-
mingo do Tempo Comum. Cantemos.

02. CANTO
Javé é o Deus dos pobres... n° 99

03. SAUDAÇÃO
D. A Trindade Santa nos reúne em seu amor e co-
munhão: Em nome do Pai e do Fiho e do
Espirito Santo. Amém.
D. O Deus da esperança, que nos cumula de toda
alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito

Santo, esteja convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

04. MOTIVAÇÃO
C. É uma alegria poder nos reunir na casa do Se-
nhor para celebrar o seu grande amor por nós.
Somos convocados a tomar consciência  e pensar
em como estamos fazendo frutificar os dons que
Deus nos deu. Rezemos por todos os que se dirigi-
rão às urnas neste dia para eleger os representan-
tes municipais. Que tenham a sabedoria de Deus
para eleger responsáveis pela justiça, paz e o bem
comum. Também, neste dia, celebramos o Dia Mun-
dial dos Pobres instituído pelo Papa Francisco. O
desejo do Papa é questionar o mundo, que com
muita facilidade descarta coisas e pessoas, em sua
missão de acolher e promover a dignidade de to-
dos. Sua mensagem para este dia diz: "o encontro
com uma pessoa em condições de pobreza não
cessa de nos provocar e questionar. Estender a mão
é um sinal que apela imediatamente à proximidade,
à solidariedade, ao amor". Rezemos em comunhão
com todos e busquemos promover a vida como
dom e compromisso.

05. DEUS NOS PERDOA
D. Tudo é de Deus! Ele nos concede os dons e
conta conosco para administrar seus bens. Muitas
vezes agimos como servos preguiçosos, relaxados
e descomprometidos e acabamos nos perdendo no
meio do caminho. Arrependidos peçamos perdão
ao Senhor pelas vezes que não fomos fiéis ao seu
chamado e traimos a sua confiança.
Senhor, tende piedade de nós... n° 242
D. Deus Pai, rico em amor e misericórdia, tenha



compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e
nos conduza a vida eterna. Amém.

06. HINO DE LOUVOR
C.Vamos bendizer o nosso Deus por nos conceder
tantos dons com o hino de louvor.
Gória a Deus nos altos céus... n° 256

07. ORAÇÃO
- Momento de silêncio para oração pessoal.
D. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa ale-
gria consista em Vos servir de todo o coração,
pois só teremos felicidade completa servindo
a Vós, o criador de todas as coisas. Por Nosso
Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo. Amém.

08. DEUS NOS FALA
C. A Palavra de Deus é lâmpada para os nossos
pés e luz para o nosso caminho. Ouçamos atenta-
mente a Palavra que será proclamada.

PRIMEIRA LEITURA: Pr 31,10-13.19-20.30-31

L1. Leitura do Livro de Provérbios.

SALMO RESPONSORIAL: 127(128)
Refrão: Felizes os que temem o Senhor e tri-
lham seus caminhos!

SEGUNDA LEITURA: 1Ts 5,1-6

L2 Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos
Tessalonicenses.

EVANGELHO: Mt 25,14-30

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia! (2x) Como o Pai me amou... n° 296

Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.

09. PARTILHANDO A PALAVRA
- A liturgia celebrada hoje nos traz uma rica mensa-
gem! A primeira leitura tirada do livro dos Provér-
bios nos mostra que a mulher forte é aquela que
teme o Senhor e a Ele se dispõe a servir colocando
os seus dotes a serviço da sua família e do mundo.
O autor sagrado nos diz que ela vale muito mais do
que as joias e que não se pode mensurar o seu
valor pela sua beleza ou por seu encanto. Pode-
mos perceber, então, como Deus inspirou aos ho-

mens para que fosse dada à mulher a dignidade
que lhe pertence. Se todas as mulheres entendes-
sem o zelo e o carinho de Deus Pai pela sua missão
aqui na terra, talvez o mundo fosse outro. Porém,
devemos ter em mente que uma mulher sozinha,
sem Deus, pode ser uma inimiga ferrenha da felici-
dade de um lar. Muitas vezes, é da mulher que de-
pendem o sustento e a estabilização da família. Que
o Senhor toque os corações das jovens do mundo
de hoje a fim de que possam resgatar a imagem da
mulher que está tão banalizada e materializada pe-
los homens.
- Na segunda leitura o convite é viver a esperança
e a vigilância. As coisas do mundo não nos dão paz
nem segurança, pelo contrário, apenas nos
anestesiam e nos tiram a visão do que é valioso aos
olhos de Deus. Por isso, São Paulo nos convida a
caminhar na luz e não nas trevas. Viver nas trevas é
viver na ignorância, sem tomar conhecimento da
Palavra de Deus, das suas exortações, da sua Lei.
Os filhos da luz, filhos do dia, não podem dormir
na ignorância nem serem pegos de surpresa. A Pa-
lavra de Deus está sempre nos alertando e abrindo
os olhos. Fiquemos atentos aos sinais que o Se-
nhor nos apresenta.
- O Evangeho nos faz um convite para uma refle-
xão: o que estamos fazendo com os dons que Deus
nos deu? Quanto mais investimos nos dons e nos
talentos que Deus nos deu, tanto mais estes cres-
cem, se tornam fecundos e produzem frutos. Diz o
texto: "O patrão lhe disse: 'Muito bem, servo bom
e fiel! Como foste fiel na administração de tão pou-
co, eu te confiarei muito mais. Vem participar da
minha alegria'"! A parábola dos talentos, contida
nos ensinamentos de Jesus, é sempre, para nós,
um convite para refletirmos bem sobre a nossa ati-
tude diante dos dons, dos talentos, das responsa-
bilidades e da missão que cada um recebeu de Deus.
Não existe ninguém neste mundo que não tenha dom,
que não tenha talento! Por isso, é muito bom e é
admirável ver cada um colocar à disposição dos
outros o talento que possui. E a Palavra de Deus
hoje justamente nos diz: quanto mais investimos no
dom e no talento que temos, tanto mais o nosso
dom cresce, tanto mais o nosso talento se torna
fecundo e produz frutos.
- Pensemos: se tenho o dom para fazer o Reino de
Deus acontecer, por que não colocá-lo em prática
pela minha oração e solidariedade? Na mensagem
do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Pobres
ele diz: "estender a mão leva a descobrir, antes
de tudo a quem o faz, que dentro de nós existe a



capacidade de realizar gestos que dão sentido à
vida. Quantas mãos estendidas se veem todos
os dias! "Estender a mão é um sinal: um sinal
que apela imediatamente à proximidade, à soli-
dariedade, ao amor. Nestes meses, em que o
mundo inteiro foi dominado por um vírus que
trouxe dor e morte, desconforto e perplexidade,
pudemos ver tantas mãos estendidas! A mão es-
tendida do médico que se preocupa com cada
paciente, procurando encontrar o remédio cer-
to. A mão estendida da enfermeira e do enfer-
meiro que permanece, muito para além dos seus
horários de trabalho, a cuidar dos doentes. A
mão estendida de quem trabalha na adminis-
tração e providencia os meios para salvar o
maior número possível de vidas. A mão estendi-
da do farmacêutico exposto a inúmeros pedidos
num arriscado contato com as pessoas. A mão
estendida do sacerdote que, com o coração par-
tido, continua a abençoar. A mão estendida do
voluntário que socorre quem mora na rua e a
quantos, embora possuindo um teto, não têm
nada para comer. A mão estendida de homens e
mulheres que trabalham para prestar serviços
essenciais e segurança. E poderíamos enume-
rar ainda outras mãos estendidas, até compor
uma ladainha de obras de bem. Todas estas mãos
desafiaram o contágio e o medo, a fim de dar
apoio e consolação".
- O Papa ainda continua: "Esta pandemia che-
gou de improviso e apanhou-nos impreparados,
deixando uma grande sensação de desorienta-
ção e impotência. Mas, a mão estendida ao po-
bre não chegou de improviso. Antes, dá teste-
munho de como nos preparamos para reconhe-
cer o pobre a fim de o apoiar no tempo da ne-
cessidade. Não nos improvisamos instrumentos
de misericórdia. Requer-se um treino diário, que
parte da consciência de quanto nós próprios, em
primeiro lugar, precisamos duma mão estendi-
da em nosso favor" (Mensagem Papa Francisco
Dia Mundial dos Pobres 2020).
- Irmãos e irmãs, descubramos nossos dons e ta-
lentos para a glória de Deus. Façamo-los frutificar
pela cuidado, atenção e solidariedade aos pobres.

10. PROFISSÃO DE FE
D. Professemos a nossa fé no Deus que nos educa
com seu amor e nos convida à prática dos dons.
Creio em Deus...

11. PRECES DA COMUNIDADE
D. O Senhor nos convida a viver a esperança e

vigilância. Confiando na sua bondade infinita ele-
vemos a Ele a nossa oração e digamos: Ouvi as
nossas súplicas, Senhor!
L.1 Por toda a Igreja na pessoa do Papa Francis-
co, bispos, sacerdotes, diáconos religiosos e religi-
osas, a fim de que sejam fiéis administradores do
dons de Deus, rezemos.
L.2 Por todos nós cristãos a fim de que sirvamos o
Senhor com alegria nos colocando a serviço dos
irmãos e irmãs, rezemos.
L.1 Pelas lideranças dos poderes públicos a fim de
que trabalhem pelo bem comum e contribuam para
o desenvolvimento integral das pessoas a eles con-
fiadas, rezemos.
L.2 Pelo Dia Mundial dos Pobres, a fim de que
esta celebração provoque em nós o desejo de ser-
mos cada vez mais desapegados, fraternos e soli-
dários com todos, rezemos.
L.1 Pelos que padecem qualquer tipo de necessi-
dade, para que encontrem em nosso coração o mes-
mo espaço que encontram no coração de Deus e
que possamos partilhar com eles o que temos, so-
correndo-os nas suas mais diversas necessidades,
rezemos.
L.2 Por nós, que hoje e no dia 29 de novembro
participaremos das Eleições/2020 escolhendo o
prefeito municipal e os vereadores. Que sejamos
conscientes e nosso voto seja guiado pelos critéri-
os e valores do Evangelho, rezemos.
D. Pai Santo, ficai conosco e dai-nos um coração
semelhante ao Vosso, capaz de peceber as reali-
dades que precisam de nossa ajuda e transforma-
ção. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. O Senhor nos cumula e enriquece com seus
dons. Fazê-los frutificar é nossa missão. Ofertá-los
é um ato de amor, pois reconhecemos que tudo
vem de Deus. Partilhar é uma forma de colocar
nossa fé em ação.
ATENÇÃO! Neste tempo da pandemia, as ofertas e o
dízimo serão depositados no final da celebração.
Se meu irmão me estende a mão... n° 466

13. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós!
D. Irmãos e Irmãs, louvemos a Deus por seu gran-
de amor por nós. Ele nos cumula de dons, carismas
e ministérios para o bem e a edificação do seu Rei-
no. Com estes dons nos reconhecemos como fi-
lhos amados e podemos servir os irmãos e irmãs. A
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Leituras para a Semana
2ª Ap 1,1-4;2,1-5 / Sl 1 / Lc 18,35-43
3ª Ap 3,1-6.14-22 / Sl 14(15) / Lc 19,1-10
4ª Ap 4,1-11 / Sl 150 / Lc 19,11-28
5ª Ap 5,1-10 / Sl 149 / Lc 19,41-44
6ª Ap 10,8-11 / Sl 118(119) / Lc 19,45-48
Sáb.: Apresentação de Nossa Senhora - Zc 2,14-17 / Cânt.:
Lc 1 / Lc 12,46-50

solidariedade, a justiça e a paz acontecem por mãos
que receberam e sabem partilhar. Cantemos lou-
vando a Deus.
- Deus infinito, nós te louvamos... n° 1.193
D. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar
Salmos de louvor ao Deus Altíssimo! Recebei, ó
Pai Santo, os nossos agradecimentos e guarda-nos
em teu coração. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

RITO DA COMUNHAO
- Onde acontece a distribuição da Eucaristia faz-se como
segue. Se não tiver, faz-se o Pai Nosso, o abraço da Paz,
um momento de silêncio e a Oração final.
- Em silêncio, ou apenas com um refrão, o corporal é
estendido sobre o altar e um Ministro da Eucaristia, pelo
caminho mais curto, traz a âmbula com o Pão Consagra-
do. Este é colocado sobre o altar. O Ministro faz uma
genuflexão. Não se convida para ficar de joelhos ou ado-
ração.

14. PAI NOSSO
D. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela
sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nos-
so...

15. ABRAÇO DA PAZ
- Neste período da pandemia não faremos o abraço da
paz. A equipe pode rezar a oração pela paz de São Fran-
cisco de Assis ou outra.

16. CONVITE À COMUNHÃO
- O Ministro da Eucaristia aproxima-se da âmbula sobre
o altar. Apresenta o Pão Eucarístico e diz:
ME. "Para mim só há um bem: é estar com Deus, é
colocar o meu refúgio no Senhor". Eis o Cordeiro
de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Todos: Senhor, eu não sou digno(a) de que
entreis em minha morada. Mas dizei uma pa-
lavra e serei salvo(a).
- O Ministro comunga e distribui o Pão Eucarístico. Ao
final, ele recolhe a reserva eucarística e leva para o
sacrário. Guardar um instante de silêncio.
- É bom estarmos juntos... n° 580 ou Meu Deus,
quantos rostos... n° 597

17. ORAÇÃO
D. Tendo participado desta celebração em hon-
ra de Vossa Santa Palavra, Senhor, nós Vos
pedimos que sejamos por Ela instruídos e
aprendamos a partilhar nossos dons com nos-

sos irmãos e irmãs. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

18. AVISOS
- 20/11 - Dia da Consciência Negra.
- 21/11 - Nossa Senhora da Saúde. Festa da
Diocese de Colatina. Sugestão: rezar o terço em
casa ou na Comunidade.
- 22/11 - Solenidade de Cristo Rei e Dia do Leigo
e da Leiga. Também, neste dia, acontecerá a Cole-
ta da Solidariedade em comunhão com a Campa-
nha da Fraternidade-2020. Esta coleta foi
transferida do Domingo de Ramos por causa da
pandemia do Novo Coronavírus. Participemos!

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco!
T. Ele está no meio de nós!
D. Ó Deus, sede compassivo para com Vosso povo
e não falte Vossa ajuda, nesta vida, aos que lutam
pela vida eterna. Abençoe-nos e guarde-nos o Deus
rico em misericórdia: Pai e Filho e Espírito San-
to. T. Amém.
D. A alegria do Senhor seja a Vossa força; ide em
paz e o Senhor Vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
- Obs.: Na sacristia, o dirigente diz, voltado para o cru-
cifixo, com toda a equipe reunida.
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

20. CANTO
Nós somos o povo... n° 719 ou O amor de Deus
me escolheu... n° 721


