
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Caríssimos irmãos e irmãs, reunidos 
nesse 13º Domingo do Tempo Comum so-
mos alertados a estarmos sempre prontos 
para o chamado de Cristo em nossas vidas 
para anunciar o Reino de Deus. Cante-
mos alegremente para dar inicio à nossa 
celebração.

3. CANTO DE ABERTURA: 19 (CD 20) / 
37 (CD 24)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: A graça e a paz de Deus, nosso Pai e 
de Jesus, nosso Senhor, estejam convosco.

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

5. ATO PENITENCIAL: 163 (CD 03) / 195

Dir.: Irmãos e irmãs, no dia que celebramos 
a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, 
também nós somos convidados a morrer 
ao pecado e ressurgir para uma vida nova. 

Reconheçamo-nos necessitados da mise-
ricórdia do Pai. Solenemente, cantemos.

Dir.: O Deus de bondade tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.

6. GLÓRIA: 200 (CD 12) / 208 (CD 23)

7. ORAÇÃO

Oremos (Pausa): Ó Deus, que nos con-
vocais para celebrar o mistério da cruz, 
sustentai-nos com a força do vosso amor. 
Fazei que, seguindo a Cristo, sirvamos 
generosamente o próximo. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém!

8. PRIMEIRA LEITURA: 1Rs 19,16b.19-21

9. SALMO RESPONSORIAL: 15(16)

Ó Senhor, sois minha herança para sempre!

Guardai-me, ó Deus, porque em vós me 
refugio! 
Digo ao Senhor: “Somente vós sois meu 
Senhor: 
nenhum bem eu posso achar fora de vós!” 
Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, 
meu destino está seguro em vossas mãos!
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DEUS FAZ COMUNHÃO

Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, 
e até de noite me adverte o coração. 
Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, 
pois se o tenho a meu lado não vacilo.

Eis por que meu coração está em festa, 
minha alma rejubila de alegria, 
e até meu corpo no repouso está tranquilo; 
pois não haveis de me deixar entregue 
à morte, 
nem vosso amigo conhecer a corrupção.

Vós me ensinais vosso caminho para a 
vida; 
junto a vós, felicidade sem limites, 
delícia eterna e alegria ao vosso lado!

10. SEGUNDA LEITURA: Gl 5,1.13-18

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 278

Aleluia, aleluia, aleluia!
Fala, Senhor, que te escuta teu servo! 
Tu tens palavras de vida eterna!

12. EVANGELHO: Lc 9,51-62

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

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Irmãos e Irmãs, confiando na bondade 
infinita de Deus, nosso Pai elevemos a Ele 
nossas súplicas:

Senhor, atendei a nossa prece.

– Senhor Deus, que abristes para nós as 
portas da vossa misericórdia, não nos 

deixes jamais nos afastar do caminho da 
vida. Confiantes, rezemos.

– Senhor Deus, ao celebrar a ressurrei-
ção do vosso amado Filho, permitai-nos 
que em nosso servir ao vosso Reino as 
alianças transcorram para nós com alegria 
espiritual. Confiantes, rezemos.

– Senhor Deus, dai aos vossos fiéis o 
espírito de oração e louvor, para que vos 
demos graças sempre e em todas as coi-
sas. Confiantes, rezemos.

Dir.: Senhor, acolhei as preces de vossa 
Comunidade, que vos suplica em nome do 
vosso Filho Jesus Cristo. Amém!

16. PARTILHA DOS DONS: 397 (CD 20); 
399 (CD 20)

Dir.: Cientes do nosso servir e dos exem-
plos cristãos, partilhemos nossos dons 
para colaborarmos mutuamente visando 
sempre ao bem.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

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

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 783 (CD 5) / 794

Dir.: Com um gesto de comunhão fraterna, 
saudemo-nos.

(Após o abraço da paz, em silêncio, o Mi-
nistro Extraordinário da Sagrada Comunhão 
dirige-se à capela onde a Reserva Euca-
rística está cuidadosamente depositada no 
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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.)

19. COMUNHÃO: 541 (CD 11), 544 (CD 11)

20. RITO DE LOUVOR: 834 (Cantai CD 
18), 842

(O dirigente motiva a comunidade a expres-
sar os seus louvores e, depois, canta-se 
um salmo ou canto bíblico.)

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa). Ó Deus, nesta celebra-
ção, vossa Palavra nos transmitiu a vida 
nova. Queremos, unidos a vós, viver em 
constante caridade, praticar tudo o que 
é bom sem nunca desanimar. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Abençoe-nos o Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho e Espirito Santo.

TODOS: Amém

Dir.: A alegria do Senhor seja a nossa força. 
Ide em Paz e que o Senhor vos acompanhe.

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 654 (CD 04) / 663 
(CD 26)

DEUS NOS ENVIA

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Am 2,6-10.13-16; 
 Sl 49(50),16bc-17.18-

19.20-21.22-23 (R/. 22a); 
Mt 8,18-22

3.ª-feira: Am 3,1-8; 4,11-12; 
 Sl 5,5-6. 7. 8 (R/. 9a); 
 Mt 8,23-27

4.ª-feira: Am 5,14-15.21-24;
 Sl 49(50),7. 8-9. 10-11. 

12-13. 16bc-17 
 (R/. 23b);Mt 8,28-34

5.ª-feira: Am 7,10-17;Sl 18(19),
 8. 9. 10. 11 (R/. 10b);
 Mt 9,1-8

6.ª-feira: Am 8,4-6.9-12;
 Sl 118(119),2. 10. 20. 30. 

40. 131 (R/. Mt 4, 4);
 Mt 9,9-13

Sábado: Am 9,11-15;Sl 84(85),
 9. 11-12. 13-14
 (R/. 9); Mt 9,14-17

ORIENTAÇÕES

w Enfatizar a importância de se trabalhar o 
Dízimo durante todo o ano litúrgico e não 
somente no mês temático de julho.

w Lembrar alguns membros que foram mis-
sionários na Comunidade/Paróquia, em um 
cartaz, escrever seus nomes e, no momento 
da Apresentação das Oferendas/Partilha 
realizar um gesto concreto de entrega, de 
oferta, de gratidão pelas suas vidas.

w Sugere-se, na Bênção de Envio, a aspersão 
da comunidade reunida, dirigindo palavras 
de incentivo e esperança a todos batizados 
que são discípulos-missionários e também 
dizimistas.
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No próximo domingo daremos início 
ao mês temático dedicado ao dízimo. As 
paróquias e comunidades celebrarão 
intensamente com palestras, visitas, 
retiros, tudo para fortalecer os agentes 
das diversas equipes paroquiais e animar 
os fiéis dizimistas na devolução do que 
já pertence a Deus, o dízimo.

Nosso intuito é ajudar a refletir a 
Dimensão Missionária do Dízimo

O QUE É O DÍZIMO?

O Dízimo é uma atividade eclesial 
e bíblica que visa despertar no cristão 
a sua conscientização de cooperação 
na condução da comunidade. É um dos 
caminhos que leva a uma aproximação 
com Deus e com a Igreja. Atende as 
necessidades da comunidade com me-
lhor condição e qualidade. Assim, se faz 
necessário que a equipe dessa pastoral 
seja missionária, animando a comunida-
de para partilhar e organizando a forma 
de arrecadação, animação e prestação 
de contas, cuidando das pessoas.

Quais são os fundamentos 
do Dízimo?

Os fundamentos do Dízimo são 
quatro: bíblico, teológico, comunitário 
e pastoral.

Fundamento Bíblico: O dízimo é um 

DÍZIMO: Sinal de nossa participação
mandamento, expressão da vontade de 
Deus ao seu povo, tanto no Antigo como 
no Novo Testamento. São inúmeras as 
citações bíblicas que o fundamentam. 
“tragam o dízimo ao templo do Senhor, 
para que haja alimentos em minha casa.” 
(Malaquias 3,10)

Fundamento Teológico: Baseia-se no 
plano de Deus. Não existe dízimo sem 
ligação com Deus. É algo que vem de 
Deus e volta para Ele pelas mãos dos 
homens e mulheres a partir da fé.

Fundamento Comunitário: A Igreja 
não é um conjunto de pessoas alheias 
umas às outras, mas uma família que dá 
testemunho de fraternidade. Nas comu-
nidades todos são responsáveis por tudo 
o que acontece. “Todos os fiéis viviam 
unidos e tinham tudo em comum.” (Atos 
dos Apóstolos 2,44)

Fundamento Pastoral: A ação evan-
gelizadora da Igreja gera despesas que 
devem ser assumidas pela própria co-
munidade que recebe os serviços da 
evangelização. Falando da manutenção 
dos evangelizadores que escolhe e envia, 
disse Jesus: “O trabalhador merece o 
seu sustento.” (Mateus 10,10)

https://blog.cancaonova.com/natal/ 2010/ 
09/24/dizimo-sinal-de-nossa-participacao
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