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Nº 2754 – ANO B – VERDE
22.º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 29/8/2021

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
Anim.: Acolhemos a todos e todas para
celebrar o 22º Domingo do Tempo comum,
e para bem celebrar queremos trazer presente as nossas intenções: Por todos que
estão doentes por causa da Covid-19, pelos aniversariantes, pelos doentes de nossa
comunidade, por aqueles que não podem
participar desta celebração...
2. INTRODUÇÃO
Anim.: A liturgia de hoje nos convida a uma
mudança de atitudes para transformar as
estruturas e tradições inadequadas. O Deus da
Antiga Aliança se revela e se mostra próximo
mediante uma legislação justa, praticando-as
o povo se torna uma grande nação, com leis
sábias e inteligentes.
Jesus é o que anula as tradições humanas
que distorcem a vontade divina. Anulando os
preceitos humanos, aponta para um novo tipo
de moralidade na qual a impureza que afasta
de Deus não depende de condições externas,
mas das opções de vida das pessoas.
Relacionar-se com Deus não é fazer uma
série de ritos de purificação, e sim fazer
opção profunda pelo seu projeto.
Entoemos o canto de abertura.
3. CANTO DE ABERTURA: 1(CD11), 45
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
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Dir.: O Deus da esperança, que nos cumula
de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação
do Espírito Santo, esteja com todos vocês.
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
5. ATO PENITENCIAL: 163(CD3), 189
Dir.: De coração contrito e humilde, peçamos
a Deus que nos livre da tentação de fazer da
religião um relacionamento separado dos
compromissos de solidariedade e justiça.
(Silêncio) Cantemos.
Dir.: Deus eterno e todo-poderoso tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna. Amém.
6. GLÓRIA: 205 (CD3), 209 (CD23)
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Senhor Deus, vós enviastes Jesus Cristo para a salvação de todos.
Dai-nos um coração aberto e livre de apegos
e preconceitos para fazer do Evangelho
uma boa-nova em favor de todos os povos,
raças e classes. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém.

DEUS NOS FALA
Tua Palavra é lâmpada para os meus pés,
Senhor! Lâmpada para os meus pés e luz,
luz para o meu caminho! (2x)
8. PRIMEIRA LEITURA: Dt 4,1-2.6-8
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9. SALMO RESPONSORIAL: 14(15)

– Senhor, suscitai em nossa Igreja jovens
com espírito transformador das estruturas
e tradições inadequadas, para que com sua
força e utopia, motivem para as mudanças
dos usos e costumes em nossas comunidades. Nós vos pedimos.

Senhor, quem morará em vossa casa
e no vosso monte santo, habitará?
É aquele que caminha sem pecado
e pratica a justiça fielmente;
que pensa a verdade no seu íntimo
e não solta em calúnias sua língua.

– Senhor, concedei a todos os cristãos sabedoria para que não vejam na lei do Reino
um peso a suportar, mas um caminho a
seguir para serem fiéis a Deus e se realizem
plenamente. Nós vos pedimos.

Que em nada prejudica o seu irmão,
nem cobre de insultos seu vizinho;
que não dá valor algum ao homem ímpio,
mas honra os que respeitam o Senhor.

Dir.: Pai de bondade, acolhe as preces da
vossa Igreja reunida. Por Cristo nossa Senhor. Amém.

Não empresta o seu dinheiro com usura,
nem se deixa subornar contra o inocente.
Jamais vacilará quem vive assim!
10. SEGUNDA LEITURA: Tg 1,17-18.21b22.27

DEUS FAZ COMUNHÃO

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

16. PARTILHA DOS DONS: 395(CD5),
392(CD4)

Aleluia, aleluia, aleluia!
Deus, nosso Pai, nesse seu imenso amor,
foi quem nos gerou com a palavra da verdade;
nós, as primícias do seu gesto criador!

13. PARTILHA DA PALAVRA

Dir.: Como expressão de agradecimento a
Deus pelos dons recebidos, bem como de
corresponsabilidade pela manutenção da
comunidade e como gesto de partilha com
nossos irmãos necessitados, fazemos nossa
doação do que temos e somos.

14. PROFISSÃO DE FÉ

RITO DA COMUNHÃO

15. PRECES DA COMUNIDADE

17. PAI-NOSSO

Dir.: O Senhor suscita em nós o querer e o
fazer. Concedeu-nos o dom da sua Palavra,
rezemos para que suscite em nosso coração
uma resposta pronta e generosa.

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos
dizer: Pai-nosso...

12. EVANGELHO: Mc 7,1-8.14-15.21-23

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 1012

Vossa Igreja eleva o clamor: Escutai nossa
prece Senhor!

Dir.: Como filhos e filhas do Deus da paz,
nestes tempos de pandemia que precisamos
nos distanciar uns dos outros, em um minuto
de silêncio, pensemos onde a paz de Jesus
precisa chegar. (silêncio). Cantemos.

– Senhor, iluminai a vossa Igreja, o Papa
Francisco, nosso Arcebispo Dom Dario, os
presbíteros, diáconos, seminaristas, leigos
e leigas, para que conservem fielmente os
tesouros da Tradição, estejam com os corações abertos aos apelos do Espírito Criador
e atentos aos sinais dos tempos. Nós vos
pedimos.

(Omite-se o abraço da paz, conforme orientações dadas pelo Arcebispo Dom Dario
Campos para a prevenção da covid-19).
(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da
Sagrada Comunhão dirige-se à capela onde
a Reserva Eucarística está cuidadosamente
depositada no sacrário. Abre a porta do

– Senhor, guiai os nossos governantes para
que façam leis justas para aliviar o sofrimento
do povo. Nós vos pedimos.
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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.)

TODOS: Graças a Deus!

19. COMUNHÃO: 493(CD4), 544(11)

25. LEITURAS DA SEMANA

20. RITO DE LOUVOR: 1040, 844

2.ª-feira: 1Ts 4, 13-18;; Sl 95 (96), 1.3.
4-5. 11-12. 13 (R/. 13b); Lc 4,
16-30
3.ª-feira: 1Ts 5, 1-6.9-11; Sl 26 (27), 1. 4.
13-14 (R/. 13); Lucas 4, 31-3
4.ª-feira: Cl 1, 1-8; Sl 51 (52), 10-11
(R/. 10b); Lc 4, 38-44
5.ª-feira: Cl 1, 9-14; Sl 97 (98), 2-3ab.
3CD-4. 5-6 (R/. 2a); Lc 5, 1-11
6.ª-feira: Cl 1, 15-20; Sl 99 (100), 2. 3. 4.
5 (R/. 2c); Lc 5, 33-39
Sábado: Cl 1,21-23; Sl 53(54),3-4.6.8
(R/. 6a)

24. CANTO DE ENVIO: 639 (CD24),
650(CD26)

(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, vossa Palavra
de vida, que o povo vem buscar, alimenta
e fortifica a vida em comunidade. Este
alimento de amor una nossos corações e
nos leve a vos servir em cada irmão e irmã.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

ORIENTAÇÕES

DEUS NOS ENVIA

w Os gestos do presidente devem conduzir
a comunidade a se conscientizar de que a
celebração é uma oração de todos e que
por ela as necessidades pessoais se tornam
coletivas. A pausa silenciosa na ORAÇÃO DO
DIA favorece essa consciência.
w Um dos elementos importantes da Celebração
Dominical da Palavra de Deus é o “rito de
louvor e ação de graças” (Louvação), com o
qual se bendiz a Deus pela sua imensa glória.
A comunidade reconhece a ação salvadora
de Deus, realizada por Jesus Cristo e canta
louvores. Quem preside, convida a assembleia
ao louvor e à ação de graças.
w É importante que a homilia não perca sua
dimensão orante, dialogal, profética e mistagógica. Evitar torná-la discurso racional
ou apenas temático abafando a proposta
pedagógica do Evangelho de Marcos que nos
conduz, a cada domingo, como discípulos(as)
ao seguimento de Jesus.
w Oração dos fiéis – a equipe de liturgia prepara
uma prece trazendo presente as necessidades
de sua comunidade.

22. AVISOS
23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: Que Deus todo-poderoso nos livre sempre de toda adversidade e derrame sobre nós
as suas bênçãos. Amém.
Dir.: Torne nossos corações atentos à sua
Palavra, para que transbordemos de alegria
divina. Amém.
Dir.: Assim, abraçando o bem e a justiça,
possamos correr sempre pelo caminho dos
mandamentos divinos e tornarmo-nos coerdeiros dos santos. Amém.
Dir.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai
e Filho e Espírito Santo. Amém.
Dir.: Glorificai o Senhor com vossa vida;
vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.
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Coleta Solidária para a Prelazia
de Lábrea no Amazonas
Queridos irmãos e irmãs,
A Igreja nos lembra, por intermédio do
Papa Francisco, que, “Quando ajudamos
os pobres ou a uma comunidade pobre,
não fazemos obras de beneficência de
modo cristão. Isto é bom, é humano. Mas
a pobreza cristã é dar do que é meu ao
pobre, inclusive do que é necessário, e
não o supérfluo, porque sei que ele me
enriquece. E por que o pobre me enriquece? Porque Jesus disse que Ele mesmo
está no pobre”.
A Arquidiocese de Vitória, em sua
ação missionária Ad Gentes, renova o seu
compromisso com nossa Igreja-irmã de
Lábrea no Amazonas.
O valor da Coleta Solidária para a
Prelazia de Lábrea é dividido e repassado às paróquias da Prelazia, segundo as
necessidades de cada uma, e em parte
do custeio com as despesas do Barco
Hospital Laguna Negra.
Como resposta à Palavra de Deus que
nos interpela “...para que todos tenham
vida em abundância” (Jo.10,10), a Prelazia
de Lábrea possui um barco denominado “Laguna Negra”, equipado com 02
consultórios médicos e 01 odontológico,
além de dependências para alojamento.
Em parceria com a Comunidade Epifania,
realiza uma viagem anual com profissionais
da saúde voluntários (médicos, dentistas,
enfermeiros e técnicos). Esta viagem é
dividida em quatro etapas nas respectivas
Paróquias de Pauini, Lábrea, Canutama e

Tapauá, sendo que cada etapa os profissionais permanecem 15 dias embarcados
realizando os atendimentos aos ribeirinhos
e indígenas. Assim o percurso total da
viagem é de 2.000km pelo Rio Purus. A
organização, recrutamento, arrecadação
e envio de medicamentos, projetos para
custeio da viagem e logística em geral é de
responsabilidade da Comunidade Epifania.
Uma porcentagem da coleta solidária do
Projeto Igreja Irmã da Arquidiocese em
favor da Igreja de Lábrea é destinada ao
custeio desta viagem. Porém os custos
são muito altos, chegando a ultrapassar o
valor de R$ 100.000,00 por viagem. Com
isto, para que este projeto se mantenha,
faz-se necessário um maior envolvimento
com a causa de nossos irmãos ribeirinhos
desprovidos do atendimento de saúde
do corpo e da alma, pois a evangelização perpassa todo o atendimento que é
encerrado diariamente com a celebração
da Eucaristia.
Motivados pela voz do Senhor e da
Igreja, queremos continuar nosso compromisso com a Igreja de Lábrea através
da Coleta Solidária que acontecerá nas
celebrações dos dias 28 e 29 de agosto
de 2021.
Sejamos generosos, progredindo
sempre no discipulado missionário!
Eliana Cristina Gusmão Machado
Comissão Missionária da Arquidiocese de Vitória
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