
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Deus nos reúne neste 15º Domingo 
do Tempo Comum, para ouvirmos a Palavra 
de Deus e percebermos seu  rosto miseri-
cordioso. Coloquemos no altar do Senhor 
nossas intenções: aniversariantes, dizimis-
tas... (pode-se acrescentar outras intenções).

2. INTRODUÇÃO

Anim.: A liturgia nos convida a revelar o rosto 
misericordioso de Deus aos irmãos e irmãs 
excluídos e excluídas de nossa sociedade. 
Celebramos a Páscoa de Jesus Cristo que se 
manifesta nos agentes de pastoral que cuidam 
dos que estão feridos ao longo do caminho.
Participando frutuosamente desta liturgia, 
sejamos propagadores e experimentadores 
da misericórdia de Deus. Cantemos.

3. CANTO DE ABERTURA: 45, 8(CD13)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

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

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: 161(CD3), 163(CD3)

Dir.: Confiantes na misericórdia divina, pe-
çamos a conversão do coração, fonte de 
reconciliação e comunhão com Deus e com 
os irmãos e irmãs. (Silêncio). Cantemos.

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

6. GLÓRIA: 205(CD3), 219

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Pai misericordioso, no 
mandamento do amor fraterno, resumistes 
toda a vossa lei. Dai-nos um coração ge-
neroso e atento aos sofrimentos do nosso 
próximo, como fez o bom samaritano. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

Que arda como brasa tua Palavra nos re-
nove esta chama que a boca proclama!

8. PRIMEIRA LEITURA: Dt 30,10-14

9. SALMO RESPONSORIAL: 68 (69)

Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos: 
o vosso coração reviverá!

Por isso elevo para vós minha oração,
neste tempo favorável, Senhor Deus!
Respondei-me pelo vosso imenso amor,
pela vossa salvação que nunca falha!
Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça,
ponde os olhos sobre mim com grande amor!
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Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos: 
o vosso coração reviverá!

Pobre de mim, sou infeliz e sofredor!
Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus!
Cantando, eu louvarei o vosso nome
e agradecido exultarei de alegria!

Humildes, vede isto e alegrai-vos:
o vosso coração reviverá,
se procurardes o Senhor continuamente!
Pois nosso Deus atende à prece dos seus 
pobres,
e não despreza o clamor de seus cativos.

Sim, Deus virá e salvará Jerusalém,
reconstruindo as cidades de Judá.
A descendência de seus servos há de her-
dá-las,
e os que ama o santo nome do Senhor
dentro delas fixarão sua morada!

10. SEGUNDA LEITURA: Cl 1,15-20

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida; 
as palavras que dizeis bem que são de eterna 
vida!

12. EVANGELHO: Lc 10,25-37

O Senhor esteja convosco! 
Ele está no meio de nós! 
Anúncio da Boa Notícia de Jesus Cristo 
segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor!

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Confiantes na misericórdia de Deus, 
elevemos a Ele as nossas preces.

Acolhei nossa prece, Senhor! Sobre nós 
derramai vosso amor!

Senhor, iluminai o Santo Padre, os bispos, 
os presbíteros, os diáconos e todos os bati-
zados, para que sejam. no mundo, o grande 
sinal do amor gratuito de Deus. Nós vos 
pedimos.

Senhor, guiai os governantes, para que rea-
lizem projetos de preservação da vida de 
todos que estão à margem da sociedade. 
Nós vos pedimos.

Senhor, consolai com sua misericórdia todos 
que sofrem violência. Nós vos pedimos.

Senhor, iluminai nossas comunidades para 
que sejam cada dia mais samaritanas. Nós 
vos pedimos.

Dir.: Deus Pai misericordioso, atende as 
preces de seu povo aqui reunido. Por Cristo 
nosso Senhor. Amém.

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

Dir.: “Que ninguém se apresente de mãos 
vazias diante do Senhor” (Dt 16,16). Em 
sintonia com a Campanha do Dízimo de 
nossa Arquidiocese, sejamos generosos e 
atentos aos projetos da Igreja para alimentar 
a fé dos que creem, anunciar a Boa Nova a 
quem não a conhece e ajudar aqueles que 
precisam. Cantemos.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Rezemos, com amor e confiança, a 
oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 788(CD5), 
778(CD26)

Dir.: No amor de Cristo, saudemos os nossos 
irmãos e irmãs com o abraço da paz.

(Após o abraço da paz, 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 sacrário, faz uma genuflexão como 
sinal de adoração. Com reverência pega 
a âmbula que contém a Sagrada Reserva 
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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: 500, 504 (CD 14)

20. RITO DE LOUVOR: 834 (CD 18), 831 
(CD 18)

(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 foi 
nosso alimento nesta celebração. Dai-nos, 
portanto, esta graça: que cada celebração 
ajude a crescer em nós a força que faz ser 
santos aqueles que alimentais. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Senhor nos abençoe e nos guarde! 
Amém.
O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face 
e nos seja favorável! Amém.
O Senhor dirija para nós o seu rosto e nos 
dê a paz! Amém.
Que o Senhor confirme a obra de nossas 
mãos, agora e para sempre! Amém.

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

TODOS: Amém.

Dir.: Sejamos misericordiosos como o Pai é 
misericordioso! Vamos em paz e o Senhor 
nos acompanhe!

TODOS: Graças a Deus!

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Podem-se colocar as intenções por 
todos os dizimistas.

w A celebração deverá ocorrer de ma-
neira sóbria, valorizando a tônica 
da própria liturgia do dia, que é o 
exercício da misericórdia e da com-
paixão com base na parábola do bom 
samaritano.

w Este mês é dedicado à Campanha do 
Dízimo em nossa Arquidiocese, com 
o lema: “Que ninguém se apresente 
de mãos vazias diante do Senhor” 
(Dt 16,16); por isso, a Equipe de 
Liturgia deve estar em sintonia com a 
Pastoral do Dízimo para harmonizar a 
Campanha com a Liturgia celebrada.

w No momento final da celebração, 
antes dos avisos, pode-se fazer uma 
mensagem agradecendo a Deus pelos 
dizimistas da comunidade.

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Is 1,10-17; Sl 49 (50),8-9. 
16bc-17. 21 e 23 (R/. 23b); 
Mt 10,34 – 11,1

3.ª-feira: Is 7,1-9; Sl 47(48),2-3a. 
3b-4. 5-6. 7-8 (R/. 9d); Mt 
11,20-24

4.ª-feira: Is 10,5-7.13-16; Sl 
93(94),5-6. 7-8. 9-10. 14-
15 (R/. 14a); Mt 11,25-27

5.ª-feira: Is 26,7-9.12.16-19; Sl 
101(102),13-15. 16-18. 19-
21 (R/. 20b); Mt 11,28-30

6.ª-feira: Is 38,1-6.21-22.7-8; Cânt.: 
Is 38,10. 11. 12. 16 (R/. cf . 
17b); Mt 12,1-8

Sábado:  Zc 2,14-17 Cânt.: Lc 1,46-47. 
48-49. 50-51. 52-53. 54-55 
(R/. 49); Mt 12,46-50

24. CANTO DE ENVIO: 646 (CD 11), 650 
(CD 26)

CAMINHADA_2_JULHO.indd   3 20/06/2022   10:27:10



  

EDITORA: Departamento Pastoral da Arquidiocese de Vitória
Rua Abílio dos Santos, 47 - Cx. Postal 107 - Tel.: (27) 3223-6711 / 3025-6288 - Cep. 29015-620 - Vitória - ES

E-mail: mitra.folhetocaminhada@aves.org.br   –   www.aves.org.br   –   whatsapp (27) 99727-2637
Projeto gráfico e editoração: Comunicação Impressa - Celular: (27) 98114-3941

Impressão: ABBA Gráfica e Editora - Tel.: (27) 3229-4927 / 99983-9128 - Vila Velha - ES

A vida é feita de contraditórios: 
tristes-alegres / egoístas – generosos / 
ingratos – agradecidos. Esta lista poderia 
continuar longamente e, certamente, nós 
encontraríamos um pouco em cada uma 
delas porque somos humanos e temos 
fraquezas. Porém podemos ser e agir 
para superarmos sempre as fraquezas 
contando com a força que vem de Deus.

Um bom texto para nos ajudar é a 
oração de São Francisco: onde houver 
erro que eu leve a verdade, onde houver 
ofensa que eu leve o perdão, onde houver 
discórdia que eu leve a união, onde hou-
ver desespero que eu leve a esperança, 
onde houver tristeza que eu leve alegria, 
onde houver trevas que eu leve a luz... Ó 
Mestre fazei que eu procure mais perdoar 
que ser perdoado, compreender que ser 
compreendido, amar que ser amado, 
pois é dando que se recebe, é perdoando 
que se é perdoado e é morrendo que se 
vive para a vida eterna. 

Campanha do Dízimo 2022

MÃOS 
QUE 
DOAM, CORAÇÃO 

FELIZ

MÃOS 
QUE 
DOAM, CORAÇÃO 

FELIZ

Podemos ser pessoas capazes de 
transformar situações, realidades e tudo 
isso com atitudes novas e renováveis a 
cada dia. 

Individualmente podemos fortalecer 
o lado positivo e enfraquecer nossas 
fraquezas, juntos, como Igreja, podemos 
ir além e anunciar Jesus Cristo, Aquele 
que pode transformar as realidades e 
nos ajudar a aceitar e superar os limites 
pessoais e comunitários.

Para transformar os contraditórios 
precisamos medir o tamanho de nossa 
capacidade de amar a nós mesmos, 
ao irmão e à Igreja. Precisamos medir 
também, quanto estamos dispostos a 
doar de nós mesmos para o crescimento 
de nossa comunidade de fé.

O dízimo é um gesto de amor.
A melhor forma de se apresentar 

diante de Deus é ofertar as mãos que 
fazem o bem. Mãos que doam, coração 
feliz.
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