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Nº 2706 – ANO A – VERDE
33º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 15/11/2020

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: A Palavra de Deus hoje nos convida
a viver como filhos da luz, da sabedoria e
retomar o ânimo e a esperança que brotam
de ressurreição. Todos somos responsáveis
para fazer crescer o Reino de Deus neste
mundo. Dele recebemos os dons necessários
para produzir boas obras na espera de sua
vinda. Precisamos sair de nosso comodismo e sermos testemunhas comprometidas
com a construção de um mundo de justiça,
igualdade e paz.
Hoje, a igreja celebra o Dia do Pobre, que tem
como tema “Estende a mão ao pobre”. É um
convite à responsabilidade de colocar-se a
serviço dos mais necessitados, recordando
que a oração a Deus e a solidariedade para
com os pobres e os enfermos são inseparáveis.
Como cristãos vigilantes, entoemos o canto
de abertura.
3. CANTO DE ABERTURA 01(CD11), 05(CD 11)
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, a comunhão do Espírito Santo
esteja com todos vocês.
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL: 189, 190
Dir.: Senhor, vós quereis um mundo justo e
fraterno para todos. Para isso, nos destes
muitos dons. Perdoai-nos porque fomos infiéis
a vosso Plano de amor e transformai-nos em
homens novos.
– Quando por medo e comodismo, não multiplicamos os dons que recebemos de vós,
Senhor, tende piedade de nós!
– Quando usamos mal os dons que nos foram
dados, Cristo, tende piedade de nós!
– Quando não nos interessamos pela promoção
e solidariedade aos mais necessitados, Senhor,
tende piedade de nós!
Dir.: Aceitai, Senhor, o pedido de nossa comunidade, perdoai-nos e dai-nos vossa paz.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
6. GLÓRIA: 203(CD3) / 212(CD23)
Dir.: O Senhor merece, em todo tempo e lugar,
nosso louvor. Cantemos.
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Pai, confiais às nossas
mãos frágeis todos os bens da criação e da
graça, obras de vossas mãos poderosas.
Fazei de nós trabalhadores incansáveis,
para que se multipliquem os frutos de vossa
providência e possamos, vigilantes, esperar
vossa vinda gloriosa. Por Nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém.

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: Pr 31,10-13.19-20.30-31

9. SALMO RESPONSORIAL: 127(128)

para que busquem em Deus a sabedoria e
o discernimento para governar com justiça,
respeitando a vida, sobretudo daqueles que
mais sofrem, e promovam a distribuição justa
do bem comum, rezemos.

Felizes os que temem o Senhor e trilham
seus caminhos!
Feliz és tu, se temes o Senhor
e trilhas seus caminhos!
Do trabalho de tuas mãos hás de viver,
serás feliz, tudo irá bem!

Senhor, guiai com vossa luz a nossa comunidade, para que seja promotora da vida e dos
dons, acolhedora, servidora e atenta às reais
necessidades de irmãos e irmãs excluídos e
abandonados, rezemos.

A tua esposa é uma videira bem fecunda
no coração de tua casa;
os teus filhos são rebentos de oliveira
ao redor de tua mesa.

Senhor, abençoai nossas famílias para que
sejam lugar de diálogo sincero, de perdão,
solidariedade e comprometidas com a vivência
de vossa Palavra, rezemos.

Será assim abençoado todo homem
que teme o Senhor.
O Senhor te abençoe de Sião
cada dia de tua vida.

Dir.: Acolhei, o Pai, as preces que a vós apresentamos e em vosso infinito amor realiza-as
em favor de vosso povo. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

10. SEGUNDA LEITURA: 1Ts 5,1-6
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia, aleluia!
Ficai em mim, e eu em vós hei de ficar, diz
o Senhor;
quem em mim permanece, esse dá muito fruto.

DEUS FAZ COMUNHÃO

12. EVANGELHO: Mt 25,14-30

16. PARTILHA DOS DONS: 402(CD24),
395(CD5)

O Senhor esteja convosco!
Ele está no meio de nós!
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor!

Dir.: Onde há gestos de amor, solidariedade e
partilha, Deus aí está e existe o respeito pela
vida. Vamos ao encontro do Senhor, levando
nossa oferta e nosso coração. Que nossa oferta
contribua para realização de vosso Reino.

13. PARTILHA DA PALAVRA

RITO DA COMUNHÃO

14. PROFISSÃO DE FÉ

17. PAI NOSSO

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Como filhos e filhas do Pai, elevemos o
coração em prece e rezemos como Jesus nos
ensinou. Pai nosso...

Dir.: Confiemos ao Senhor nosso clamor filial
pois Ele, em seu amor infinito por nós, nos
oferece o que mais precisamos. Rezemos
com confiança!

18. SAUDAÇÃO DA PAZ
Dir.: A paz é possível se nos unimos fraternalmente na comunidade. O desejo de Jesus
é que vivamos como Ele nos ensinou.

Fazei-nos, Senhor, servidores do vosso Reino.

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

Senhor, fortalecei a vossa igreja, para que
cresça na santidade, na humildade, espírito
profético e seja anunciadora do vosso Reino
de justiça e verdade, rezemos.

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

Senhor, iluminai a todos que tem a responsabilidade de governar e dirigir o nosso país,
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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.)

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Senhor esteja convosco
– Ele está no meio de nós.
– A paz de Deus que supera todo entendimento,
guarde vossos corações e vossas mentes no
conhecimento e no amor de Deus, e de seu
Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.

19. COMUNHÃO: 498, 544(CD11)
20. RITO DE LOUVOR: 826(CD18), 839(CD24)

– Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e
Filho e Espírito Santo. Amém

Dir.: Senhor, obrigado pela celebração que
estamos terminando. Vós nos enriquecestes
com vossa Palavra e com vossa graça.
– (Cantado) Glória a Ti Senhor! Graças e louvor!
– Bendito sejais Senhor, que por nós tem
misericórdia e amor sem fim.
– Glória a Ti Senhor! Graças e louvor!
– Bendito sejais Senhor pelos dons de vosso
santo que nos dá sabedoria para anunciar o
vosso Reino.
– Glória a Ti Senhor! Graças e louvor!
– Bendito sejais Senhor, que nunca se esquece
do pobre e sofredor.
– Glória a Ti Senhor! Graças e louvor!
– Bendito sejais por nossa comunidade e
nossas famílias que vos louvam e agradece.
- Glória a Ti Senhor! Graças e louvor!

– A alegria do Senhor seja vossa força. Ide em
paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus!
24. CANTO DE ENVIO: 650(CD26), 660(CD4)
25. LEITURAS DA SEMANA
2.ª-feira: Ap 1,1-4; 2,1-5, Sl 1,1-2.3.4.
e 6 (R/. Ap 2,7b), Lc 18,35-43
3.ª-feira: Ap 3,1-6.14-22, Sl 14(15),1a e
2-3ab.3cd-4ab.5 (R/. Ap 3,21),
Lc 19,1-10
4.ª-feira: Ap 4,1-11, Sl 150,1-2.3-4.5-6
(R/. Ap 4,8b), Lc 19,11-28
5.ª-feira: Ap 5,1-10, Sl 149,1-2.3-4.5-6a.
e 9b (R/. Ap 5,10), Lc 19,41-44
6.ª-feira: Ap 10,8-11, Sl 118(119),14.24.
72.103.111.131, (R/. 103a),
Lc 19,45-48
Sábado: Zc 2,14-17, Cânt.: Lc 1,46-47.
48-49.50-51.52-53.54-55
(R/. 49), Mt 12,46-50

(O dirigente motiva a comunidade a expressar
outros louvores ou canta-se um salmo ou
canto bíblico.)
21. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Senhor, nosso Pai, nos
destes a alegria de participar de vossa mesa
e nos cumulastes com os vossos inúmeros
dons. Assim renovados, possamos, nesta
nova semana, produzir frutos de justiça e paz
para vosso reino e a todos alegrar com nosso
serviço. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

ORIENTAÇÕES
w Como de costume, preparar com antecedência a celebração.
w Preparar o espaço celebrativo para nada
distraia a atenção da assembleia.
w Como mensagem final, pode se propor
uma reflexão sobre a Palavra proclamada na
liturgia, para vivência durante a semana. Ex:
E se aproveitássemos a parábola de hoje para
reflexão sobre o que estou fazendo com os
dons que Deus me deu?

DEUS NOS ENVIA
22. NOTÍCIAS E AVISOS
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Canto e música na Bíblia
Desde tempos remotos o homem
se utiliza da música para expressar seus
sentimentos. Ao observar a natureza, podemos perceber certo ritmo nas pulsações
cardíacas, no movimento respiratório, nas
estações do ano e no trabalho manual. Do
mar tempestuoso, do canto dos pássaros
e da ressonância da voz, extraíram-se
os rudimentos e princípios de altura e
intensidade dos sons, os quais só com o
passar do tempo se consolidaram entre
as civilizações antigas.
Para os hebreus – o Povo de Deus da
Antiga Aliança -, a música se usava para
exaltar o Deus dos exércitos, que amparava
seu povo e o livrava dos inimigos, sob a
guia de Moisés, que, aliás, certamente
conhecia a arte musical através dos egípcios. Foi também Moisés quem, depois
da passagem do Mar Vermelho, entoou a
Deus um canto de louvor pela vitória (Ex
15, 20 ss).
O povo de Deus costumava cantar e
tocar nas ocasiões festivas, nos banquetes
e casamentos, como genuína expressão
de alegria (Jó 21,12; Jr 31, 4.13). Com o

reinado de Davi (século XI a. C.), o canto
e a música ganharam grande incentivo
através da compilação e uso dos Salmos
(saltério), que passaram a integrar o culto,
até os dias atuais. Davi também instituiu
uma ordem de levitas-músicos, encarregados de cantar e tanger cítaras, harpas e
címbalos nos serviços sagrados (I Cr 15,
16; I Cr, 25, 7).
No Novo Testamento, os hinos e
Salmos antigos continuaram em uso. Jesus Cristo entoou os salmos (“o Grande
Hallel”) após a última ceia (Mt 26, 30), tal
como prescrevia o ritual judaico, antes de
partir para o Horto das Oliveiras.
Nosso Senhor foi, portanto, o Cantor
da Nova Aliança (Archicantor), porque sua
vida e missão foram o mais belo canto de
louvor ao Pai: “Eu te glorifiquei na terra,
ó Pai. Terminei a obra que me deste para
fazer” (Jo 17,4). Ele veio abrir os lábios
do homem cerrados pelo pecado, e é por
meio d’Ele, na Igreja, que podemos entoar
ao Pai um canto novo.
Seminarista César A. F. Delarmelina
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