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Nº 2698 – ANO A – VERDE
25º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 20/9/2020

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
Anim.: Reunidos em comunidade, em torno
do altar, rendemos graças a Deus, que nos
acolhe em seu Reino de paz e justiça. Sejam
todos bem-vindos!
2. INTRODUÇÃO
Anim.: O Senhor nos convida para trabalhar
para seu Reino. Mas o caminho que nos
leva para dentro do Reino é diferente do
nosso. O caminho de Deus conduz à justiça
e à misericórdia. O projeto de Deus é de
vida e liberdade, entretanto, cabe a nós
buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo.
Neste dia Nacional da Bíblia, acolhamos a
Palavra de Deus que nos conduz. Entoemos
o canto de abertura.
3. CANTO DE ABERTURA: 48 / 11 (CD 4)
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus e a comunhão do Espírito
Santo estejam com todos vocês.
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL: 163 (CD 3) / 169
(CD 3)
Dir.: À luz de vossa Palavra, queremos
experimentar vossa misericórdia. Abramos
o nosso coração para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor
(pausa). Peçamos perdão cantando:
Dir.: Aceitai, Senhor Deus, nosso coração
contrito, e, em vossa bondade e misericórdia, dai-nos de novo a vida com vosso
perdão, que nos conduz à vida eterna. Por
Cristo, Nosso Senhor. Amém.
6. GLÓRIA: 199 (CD 12) /200 (CD12)
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Pai, vós sois generoso
e justo e dais alegria sem medida a todos
os que se deixam atrair por vós. Abri os
nossos corações para acolhermos a gratuidade do vosso amor e para aceitarmos
o convite de vosso Filho Jesus e trabalhar
generosamente em vossa obra. Por Nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém.

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: Is 55,6-9
9. SALMO RESPONSORIAL: 144(145)

O Senhor está perto da pessoa que o
invoca!

– Senhor, despertai em nós o desejo de
sempre de buscar seguir vossos caminhos
renunciando ao que não provém de vós.
Nós vos pedimos.

Todos os dias haverei de bendizer-vos,
hei de louvar o vosso nome para sempre.
Grande é o Senhor e muito digno de louvores,
e ninguém pode medir sua grandeza.

– Senhor, ajudai nossas comunidades
a viver no ensinamento de vosso Filho,
para que sejam portadoras da Boa Nova
e sinais vivos e atuantes do vosso Reino.
Nós vos pedimos.

Misericórdia e piedade é o Senhor,
ele é amor, é paciência, é compaixão.
O Senhor é muito bom para com todos,
sua ternura abraça toda criatura.

– Senhor, fortalecei a fé, a vida e a esperança de todos os que trabalham em favor dos
mais pobres, tendo atitudes de bondade e
de misericórdia, de conforto e solidariedade
para com eles. Nós vos pedimos.

É justo o Senhor em seus caminhos,
é santo em toda obra que ele faz.
Ele está perto da pessoa que o invoca,
de todo aquele que o invoca lealmente.
10. SEGUNDA LEITURA: Fl 1,20c-24.27a

Dir.: Senhor Deus, que em vós comece
e termine tudo o que realizamos e assim
cumpramos vossa vontade sobre nós.
Vós que viveis e reinais pelos séculos dos
séculos. Amém.

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia, aleluia!
Vinde abrir o nosso coração, Senhor; ó
Senhor, abri o nosso coração, e, então, do
vosso Filho a palavra poderemos acolher
com muito amor!

DEUS FAZ COMUNHÃO

12. EVANGELHO: Mt 20,1-16a
O Senhor esteja convosco! Ele está no
meio de nós!
Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor!

16. PARTILHA DOS DONS: 392 (CD 4)
/409 (CD 25)
Dir.: Feliz quem sabe agradecer, quem
sabe oferecer os dons que recebeu de
Deus. Apresentemos ao Senhor nossas
ofertas como gesto de gratidão por tudo
que o Senhor mesmo nos dá. A partilha de
nossos dons é fruto do amor que recebemos de Deus e que agora, na gratuidade e
no louvor, colocamos aos pés do Senhor.

13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ
15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Cristãos leigos e leigas, cheios de
confiança e de esperança, coloquemos
no coração do Pai as súplicas da igreja e
aquelas que trazemos em nossos corações,
rezando:

RITO DA COMUNHÃO
17. PAI NOSSO
Dir.: Como filhos e filhas que escutam a
voz amorosa do Pai, rezemos com amor a
oração que o Filho nos ensinou. Pai nosso...

Fazei-nos, Senhor, construtores do vosso
reino!
– Senhor, iluminai sempre vossa igreja,
para que seja fiel acolhedora e difusora
da palavra, conduzindo a humanidade no
caminho da salvação. Nós vos pedimos.

18. SAUDAÇÃO DA PAZ
(Em silêncio o Ministro Extraordinário da
Sagrada Comunhão dirige-se à capela
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onde a Reserva Eucarística está cuidadosamente depositada no sacrário. Abre a
porta do sacrário, faz uma genuflexão como
sinal de adoração. Com reverência pega
a âmbula que contém a Sagrada Reserva
Eucarística. Leva-a até o altar, de onde parte
para a distribuição da Sagrada Comunhão
aos fiéis. Terminada a distribuição, leva a
Sagrada Reserva até o sacrário.)

– Vamos em paz e o senhor sempre nos
acompanhe!
TODOS: Graças a Deus!
24. CANTO DE ENVIO: 1059 / 639 (CD 24)

25. LEITURAS DA SEMANA

19. COMUNHÃO: 498 /493 (CD 4)

2.ª-feira: Ef 4,1-7.11-13 / Sl 18(19A),
2-3.4-5 (R/. 5a) / Mt 9,9-13
3.ª-feira: Pr 21,1-6.10-13 / Sl 118
(119), 1.27. 30.34.35.44
(R/. 35a) / Lc 8,19-21
4.ª-feira: Pr 30,5-9 / Sl 118(119),
29.72.89.101.104.163
(R/. 105a) / Lc 9,1-6
5.ª-feira: Ecl 1,2-11 / Sl 89(90),
3-4.5-6.12-13.14 e 17
(R/. 1) / Lc 9,7-9
6.ª-feira: Ecl 3,1-11 / Sl 143(144),
1a e 2abc.3-4 (R/. 1a) /
Lc 9,18-22
Sábado: Ecl 11,9-12,8 / Sl 89(90),
3-4.5-6.12-13.14 e 17
(R/. 1) / Lc 9,43b-45

20. RITO DE LOUVOR: 1043 /1042
(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico.)
21. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, vós sempre ajudais aqueles que se alimentam de vossa
Palavra. Que isto nos torne sensíveis ao
que celebramos e que, em nossa vida,
sejamos testemunhas de vosso amor. Por
Cristo, Nosso Senhor. Amém.

DEUS NOS ENVIA
ORIENTAÇÕES
22. NOTÍCIAS E AVISOS

w Preparar bem o ambiente com muitas
flores, obra do Criador, lembrando o início
da primavera.
w Continuar dando destaque especial à
mesa da Palavra.
w Cuidar para que todos os textos bíblicos
sejam bem preparados e proclamados.
w Equipe de cantos prepara cantos adequados à liturgia deste domingo.
w Preparar bem a entronização da Palavra
de Deus com canto festivo e até dança.
w Setembro é o mês dedicado a intensificarmos a leitura da Bíblia. Para nos ajudar,
a Igreja nos propõe a leitura e reflexão do
livro do Deuteronômio.

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: Deus Pai, que nos chamou à vida, nos
conceda sua bênção. Amém.
– Deus Filho, que nos deu a vida por sua
morte na cruz, nos faça participantes de
sua missão. Amém.
– Deus Espírito Santo, que nos fortalece
em nossa resposta ao chamado divino,
nos conduza à vida eterna. Amém.
– Desça sobre nós a bênção de Deus Pai
e Filho e Espírito santo. Amém.
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Os temas centrais do livro
do Deuteronômio
O livro do deuteronômio é formado por um conjunto de 34 capítulos dos
quais podemos dividi-los, para melhor
compreendê-lo, como um grande discurso de Moisés, que assim se segue:
primeiro discurso (Dt 1,1 – 4,43);
segundo discurso (Dt 4,44 – 28,68);
terceiro discurso (Dt 28,69 – 30,20);
quarto discurso (Dt 31,1 – 34,12).
A centralidade do livro está na reflexão
acerca das relações do homem com Deus
e o próximo e, assim, a “preocupação de
promover a justiça, a solidariedade com
o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro” (Texto-base, p.7). Essas reflexões
são marcadas por leis que não visam
o legalismo, mas, sobretudo, garantir a
proteção aos mais vulneráveis (Dt 15,7;
15,12; 24,20-22) e apontar os caminhos
que levam a fazer a vontade de Deus:
“Amarás o Senhor teus Deus, de todo o
teu coração, de toda a tua alma e com
toda a tua força” (Dt 6,5).
Em Dt 6,5 encontramos o núcleo da
fé de Israel: amor e fidelidade. Amor não
como um sentimento meramente humano,
mas entendido como ser fiel, pois Deus é
o centro da aliança com o povo (Dt 26,1719), que está alicerçada na fidelidade.
Deus é sempre fiel e os acontecimentos do
passado de Israel são a prova e a garantia
do amor do Senhor como testemunham,
especialmente, Moisés (Dt 34,10-11), os
profetas (Dt 18,15) e os levitas (Dt 33,8).

No contexto da aliança e da fidelidade
está a eleição de Israel como o povo do
Senhor: “O Senhor, teu Deus, te escolheu
dentre todos os povos da terra” (Dt 7,6). Tal
eleição é fruto da gratuidade divina e não
dos méritos humanos, pois, a libertação de
Israel das mãos do faraó garante a Israel
uma consciência histórica de sua eleição
e, consequentemente, do seu dever de
cumprir os mandamentos na fidelidade.
Por fim, o livro do Deuteronômio
tem uma relação íntima com o Novo Testamento, pois há 55 citações literais. Nos
Evangelhos as citações giram em torno
do amor ao Deus único (Mt 4,4-10; Mc
12,28-34; Lc 10,27) e na observância
do mandamento primordial (Jo 42; 14,
15.21.23-24).
Pe. Tárcio Rosa Siqueira
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