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Nº 2701 – ANO A – VERDE
28º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 11/10/2020

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
Anim.: Sejam todos bem-vindos à nossa Celebração. Que bom que você veio para, juntos,
louvarmos e agradecermos a Deus por seu amor
misericordioso por cada um de nós.
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Fomos convidados para o Banquete
Eucarístico, aceitamos o convite e aqui estamos
para participar desta Ceia que nos alimentará
com o pão e vinho de nossa salvação.
Agradeçamos ao Bom Pastor que, a cada domingo, nos convida e nos reúne ao redor de
sua Mesa Santa para restaurar nossas forças
e renovar nossa esperança.
3. CANTO DE ABERTURA: 12 (CD 20), 16 (CD 3)
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.

Dir.: Deus, fonte de amor e misericórdia, tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna. Amém.
6. GLÓRIA: 203 (CD 3), 205 (CD 3)
Dir.: Na alegria de sermos perdoados, glorifiquemos o Pai e o Filho com o Espírito Santo,
cantando.
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Pai, convidais o mundo
inteiro a participar da mesa festiva do vosso
Filho. Dai-nos um coração pobre para acolher
o vosso convite e a disposição de partilhar os
vossos dons com todos os nossos irmãos e
irmãs. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

DEUS NOS FALA
Refrão: “Senhor, que a tua Palavra, transforme
a nossa vida. Queremos caminhar com retidão
na tua luz”.

Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o
amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo
estejam com todos vocês.

8. PRIMEIRA LEITURA: Is 25,6-10a

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo!

Na casa do Senhor habitarei, eternamente.

5. ATO PENITENCIAL: 171 (CD 3), 193
Dir.: Abramos o nosso coração ao arrependimento para sermos dignos de nos aproximar
do banquete do Senhor. Cantemos.

9. SALMO RESPONSORIAL: 22(23)

O Senhor é o pastor que me conduz;
não me falta coisa alguma.
Pelos prados e campinas verdejantes
ele me leva a descansar.
Para as águas repousantes me encaminha,
e restaura as minhas forças.

Na casa do Senhor habitarei, eternamente.

Senhor, que nos vistamos com os trajes do
amor, da justiça e da caridade, a fim de fazermos
de nossa comunidade lugar de acolhida para
todos. Nós vos pedimos.

Ele me guia no caminho mais seguro,
pela honra do seu nome.
Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso,
nenhum mal eu temerei;
estais comigo com bastão e com cajado;
eles me dão a segurança!

Deus, nosso Pai, que prometestes enxugar as
lágrimas de vossos filhos, amparai pelas mãos
solidárias de vossa Igreja todos os povos, especialmente os doentes, os mais pobres, em
seus sofrimentos e angústias, nós vos pedimos.

Preparais à minha frente uma mesa,
bem à vista do inimigo,
e com óleo vós ungis minha cabeça;
o meu cálice transborda.

Senhor, que a exemplo de Maria, a Mãe Aparecida, estejamos disponíveis para fazer da nossa
vida uma missão na defesa e no cuidado das
crianças e das pessoas mais necessitadas,
nós vos pedimos.

Felicidade e todo bem hão de seguir-me
por toda a minha vida;
e na casa do Senhor habitarei
pelos tempos infinitos.

Dir.: Deus, nosso refúgio e força, que sois a
fonte da compaixão, atendei às súplicas de
vossa Igreja, por Nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na Unidade do Espírito Santo.

10. SEGUNDA LEITURA: Fl 4,12-14.19-20
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia, aleluia!
Que o Pai do Senhor Jesus Cristo
nos dê do saber o espírito;
conheçamos, assim, a esperança
à qual nos chamou, como herança!

DEUS FAZ COMUNHÃO
16. PARTILHA DOS DONS: 392 (CD 4), 402
(CD 24)

12. EVANGELHO: Mt 22,1-14
O Senhor esteja convosco!
Ele está no meio de nós!
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor!
13. PARTILHA DA PALAVRA

Dir.: Quando somos chamados pelo Senhor a
participar do banquete da vida, o nosso coração nos chama a partilhar. Se confiarmos na
solidariedade, tudo poderemos naquele que
nos dá força.
Apresentemos ao Senhor, de coração sincero e
agradecido, nossos dons e ofertas, cantando.

14. PROFISSÃO DE FÉ

RITO DA COMUNHÃO

15. PRECES DA COMUNIDADE

17. PAI NOSSO

Dir.: Irmãos e irmãs, Deus nosso Pai nos convidou para o banquete da Aliança do seu Filho.
Peçamos seu auxílio para sermos sempre dignos
de participar do seu convívio. Depois de cada
invocação supliquemos:

Dir.: Como filhos confiantes no amor misericordioso do Pai, rezemos juntos a oração que
seu Filho nos ensinou. Pai nosso...

Escutai, Senhor, nosso pedido.

(Omite-se o abraço da paz, conforme orientações dadas pelo Arcebispo para a prevenção
da Covid-19).

18. SAUDAÇÃO DA PAZ

Ó Deus de bondade, iluminai vossa Igreja, o
Papa Francisco, nossos bispos e os demais
ministros ordenados e dai-lhes a graça de
serem missionários do vosso amor, nós vos
pedimos.

(Em silêncio o Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão dirige-se à capela onde a
Reserva Eucarística está cuidadosamente de-
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positada 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.)

25. LEITURAS DA SEMANA
2.ª-feira: Est 5,1b-2; 7,2b-3, Sl 44(45),
11-12a.12b-13.14-5a.15b-16
(R/. 11.12a), Ap 12,1.5.13a.
15-16ª, Jo 2,1-11
3.ª-feira: Gl 5,1-6, Sl 118(119),41.43.
44.45.47.48 (R/. 41a),
Lc 11,37-41
4.ª-feira: Gl 5,18-25, Sl 1,1-2.3.4.6 (R/.
cf. Jo 8,12), Lc 11,42-46
5.ª-feira: Ef 1,1-10, Sl 97(98)1.2-3ab.
3cd-4.5-6 (R/. 2a), Lc 11,47-54
6.ª-feira: Ef 1,11-14, Sl 32(33),1-2.45.12-13 (R/. 12b), Lc 12,1-7
Sábado: Ef 1,15-23, Sl 8,2-3a.4-5.6-7
(R/. cf. 7), Lc 12,8-12

19. COMUNHÃO: 516 (CD 4), 548
20. RITO DE LOUVOR: 838, 842
Dir.: Louvemos ao nosso Deus por nos amar
infinitamente e cuidar de cada um nós, estando
sempre ao nosso lado e provendo nossas
necessidades.
(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 podeis tudo o
que é bom. É isso que nos anima a vós pedir
em confiança o que, por nós, não podemos.
Sendo aqui nosso alimento, fazei-nos participar de vossa vida divina. Por Cristo, Nosso
Senhor. Amém.

ORIENTAÇÕES
w O espaço celebrativo deve estar num clima
festivo, alegre e acolhedor desde o início da
celebração, para que todos sintam a alegria
que o banquete eucarístico oferece gratuitamente a todos.
w Criar um bonito arranjo com duas alianças
entrelaçadas simbolizando a aliança de Cristo-Esposo com a Igreja sua Esposa. Este símbolo
ajuda a assembleia a entrar em comunhão com
o Mistério celebrado.

DEUS NOS ENVIA
22. NOTÍCIAS E AVISOS

w Amanhã a Igreja celebra Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil e o Dia das Crianças.
Como sugestão, ao final da Celebração, crianças entram com a Imagem de Nossa Senhora
Aparecida envolta em uma bandeira do Brasil
e canta-se a Consagração a Nossa Senhora.

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Senhor esteja convosco.
TODOS: Ele está no meio de nós.

w Lembrar nos avisos que as coletas Óbolo
de São Pedro, Lugares Santos e Missões e
Santa Infância, neste ano, foram unificadas.
Acontecerá no próximo fim de semana, dias
17 e 18 de outubro.

Dir.: A nossa proteção está no nome do Senhor.
TODOS: Que fez o Céu e a Terra.
Dir.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, o Pai,
e Filho e Espírito Santo. Amém.
Dir.: Ide em paz que o Senhor vos acompanhe.
24. CANTO DE ENVIO 650 (CD 26), 663 (CD 26)
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“Eis-me aqui, envia-me” (Is 6, 8)
Queridos irmãos e irmãs!
Desejo manifestar a minha gratidão a Deus pelo
empenho com que, em
outubro passado, toda
a Igreja viveu o Mês
Missionário Extraordinário. Estou convicto
de que isso contribuiu para estimular a
conversão missionária
em muitas comunidades
no caminho indicado pelo
tema “Batizados e enviados:
A Igreja de Cristo em missão no
mundo”.
Neste ano, marcado pelas tribulações
e desafios causados pela pandemia de
covid-19, o caminho missionário, para
toda a Igreja, continua à luz da palavra que
encontramos na narração da vocação do
profeta Isaías: “Eis-me aqui, envia-me” –
É a resposta sempre nova à pergunta do
Senhor: “Quem enviarei?” (Is 6, 8). Esse
chamado vem do coração de Deus, da
sua misericórdia, que interpela tanto a
Igreja quanto a humanidade na atual crise
mundial. “À semelhança dos discípulos
do Evangelho, fomos surpreendidos por
uma tempestade inesperada e furiosa.
Percebemos estar no mesmo barco, todos
frágeis e desorientados, mas, ao mesmo
tempo, importantes e necessários, chamados a remar juntos, todos carentes de

mútuo encorajamento. Nesta
barca, estamos todos. Tal
como aqueles discípulos
falaram a uma só voz,
angustiados: “Vamos
perecer” (cf. Mc 4,
38), assim também
percebemos que não
podemos continuar
por conta própria, mas
apenas juntos” (Francisco, Meditação na Praça
de São Pedro, 27/3/2020).
Estamos verdadeiramente assustados, desorientados e com medo.
Dor e morte nos fazem experimentar nossa fragilidade humana, mas, ao mesmo
tempo, têm nos feito reconhecer como
participantes de um forte desejo de vida
e de libertação do mal. Nesse contexto, o
chamado à missão, o convite para sair de
si mesmo por amor a Deus e ao próximo,
apresenta-se como uma oportunidade de
partilha, serviço e intercessão. A missão
que Deus confia, a cada um de nós, faz-nos passar do ego medroso e fechado
ao ego encontrado e renovado pelo dom
de si.
Roma, em São João de Latrão,
na Solenidade de Pentecostes,
31 de maio de 2020.
Francisco
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