
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Paz e bem em vossos corações. 
Sejam todos bem-vindos para este encontro 
de fé e oração.

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Domingo da hospitalidade. Este é 
o acolhimento que sentiremos conforme 
Jesus sentiu ao estar na casa de Marta e 
Maria. Que a alegria do Coração de Cristo 
com este momento também seja motivo 
para nós buscarmos acolher e sermos 
acolhidos por Cristo em todas as nossas 
experiências de oração. Iniciemos com 
grande alegria esta nossa celebração. 

3. CANTO DE ABERTURA: 06 (CD24)/23

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 Cristo, nosso Senhor, estejam 
convosco.

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

5. ATO PENITENCIAL: 161 (CD03)/163 
(CD03)

Dir.: Façamos um exame de consciência e 
peçamos perdão a Deus por nossas faltas 
(instante de silêncio).

Dir.: Senhor, tende piedade de nós.

TODOS: Senhor, tende piedade de nós.

Dir.: Cristo, tende piedade de nós.

TODOS: Cristo, tende piedade de nós.

Dir.: Senhor, tende piedade de nós.

TODOS: Senhor, tende piedade de nós.

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

TODOS: Amém.

6. GLÓRIA: 207 (CD03)/212 (CD23)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, sois fonte ines-
gotável de todo o bem que há no mundo. 
Iluminai nossa mente, dai forças ao vosso 
povo para ver o que é certo e sempre 
fazer o que é bom. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

8. PRIMEIRA LEITURA: Gn 18, 1-10a
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9. SALMO RESPONSORIAL: 14(15)

Senhor, quem morara em vossa casa?

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.

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;

não empresta o seu dinheiro com usura,
nem se deixa subornar contra o inocente.
Jamais vacilará quem vive assim!

10. SEGUNDA LEITURA: Cl 1,24-28

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Felizes os que observam a palavra do 
Senhor,
de reto coração, e que produzem muitos 
frutos,
até o fim perseverantes!

12. EVANGELHO: Lc 10,38-42

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Elevemos a Deus as preces de nossa 
comunidade, dizendo:

Seja nosso socorro, Senhor.

Senhor, animai sempre nossos pastores, 
para que possam dar testemunho de fé 
e amor para com sua Igreja e seu povo, 
rezemos.

Senhor, guiai nossos governantes ilumi-
nando-os com sua sabedoria divina para 
que direcionem políticas públicas para o 
bem comum de nossa sociedade, rezemos.

Senhor, em vossas mãos colocamos todos 
os enfermos de nossa sociedade, os que 
sofrem a doença do corpo e aqueles que 
sofrem os males da alma, rezemos.

Senhor, protegei as famílias do mundo 
inteiro, livrando – as do perigo, dos vícios e 
todos os males advindos da modernidade, 
rezemos. 

Dir.: Senhor todo-poderoso, ouvi estas 
nossas humildes preces e, se for de vossa 
vontade, fazei que elas se realizem em nos-
sa vida. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

16. PARTILHA DOS DONS: 402 (CD24)/ 
399 (CD 25)

Dir.: Doemos um pouco daquilo que gra-
tuitamente Deus nos dá. Cantemos...

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Unidos como família cristã, elevemos 
nossas mãos e o nosso coração ao céu e 
rezemos, Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 784 (CD12)/ 794

Dir.: Saudemo-nos com a verdadeira alegria 
do coração, cantando...

(Após o abraço da paz, em silêncio, o Mi-
nistro Extraordinário da Sagrada Comunhão 
dirige-se à capela onde a Reserva Eucarís-
tica 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 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.)

DEUS FAZ COMUNHÃO
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19. COMUNHÃO: 504 (CD14)/ 513 (CD14)

20. RITO DE LOUVOR: 1004/1018

(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 que curais nos-
sos males, libertando-nos do egoísmo 
e das más inclinações. Por vosso amor 
livrai-nos dessa fraqueza, dai-nos prazer 
de rezar e dirigir nossa vida pelo caminho 
do bem. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Senhor esteja convosco.

TODOS: Ele está no meio de nós.

Dir.: Senhor, nosso Deus, enriquecei-nos 
com o tesouro da vossa misericórdia e 
concedei-nos paz e segurança para que, 
exultando em ação de graças, com alegria 
vos louvemos. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
santo.

TODOS: Amém.

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

TODOS: Amém.

Dir.: A alegria do Senhor seja a nossa 
força. Vamos em paz, e que o Senhor nos 
acompanhe.

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Para este domingo é importante 
observar as orientações propostas 
pela Campanha do Dízimo. Procurar 
com a Equipe do Dizimo as orien-
tações recebidas para preparar a 
celebração em acordo o que foi 
proposto.

TODOS: Graças a Deus!

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

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Mq 6,1-4.6-8; Sl 49(50),5-6. 
8-9. 16bc-17. 21 e 23 

  (R/. 23b); Mt 12,38-42
3.ª-feira: Mq 7,14-15.18-20; Sl 84 

(85), 2-4.5-6.7-8 (R/. 8a); 
Mt 12,46-50

4.ª-feira: Jr 1,1.4-10; Sl 70(71), 
1-2.3-4a.5-6ab.15ab e 17 
(R./ 15); Mt 13,1-9

5.ª-feira: Jr 2,1-3.7-8.12-13; Sl 35 
(36), 6-7ab. 8-9.1 0-11 (R/. 
10a); Mt 13,10-17

6.ª-feira: Ct 3,1-4a ou 2Cor 5, 14-17; 
Sl 62 (63),2. 3-4. 5-6.

  8-9 (R/. 2b); Jo 20,1-2.11-18
Sábado:  Jr 7,1-11; Sl 83 (84), 3.4.5-6a 
  e 8a.11 (R./ 2); Mt 13,24-30
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Na vida cotidiana pertencemos a 
vários grupos. Alguns acontecem sem 
o nosso consentimento, outros nós es-
colhemos. Pensemos em alguns: família, 
amigos, colegas de escola, trabalho ou 
lazer, Igreja, etc.

Em cada grupo ou em cada lugar 
uma missão específica, em todos a cer-
teza de que fazemos parte, somos parte 
e por isso, responsáveis e corresponsá-
veis pelo modo como se comportam e 
contribuem para a transformação.

Na Igreja somos corresponsáveis, 
pelo simples fato de a escolhermos 
como espaço para viver, partilhar e ce-
lebrar a fé. 

A fé uma atitude pessoal e ao mes-
mo tempo comunitária. Por isso, ela 
precisa ser celebrada. Celebrar faz bem, 
aproxima os irmãos entre si e com Deus 
e fortalece a fé. Celebrar exige presença 
porque esta permite a experiência da 
fraternidade.

Campanha do Dízimo 2022

MÃOS 
QUE 
DOAM, CORAÇÃO 

FELIZ

MÃOS 
QUE 
DOAM, CORAÇÃO 

FELIZ

Mas, o que o dízimo tem a ver com 
tudo isso? O dízimo é a contribuição fi-
nanceira para que a vida em comunidade 
seja concreta. Precisamos de espaço 
para conviver, de simbologias que nos 
remetam ao divino, de sacramentos 
que for taleçam a fé, de pessoas que 
ministrem os sacramentos, traduzam e 
atualizem a mensagem de Jesus. Enfim, 
é preciso sustentar a Igreja para viver 
a fé comunitária, fortalecer a solidarie-
dade, partilhar as alegrias e tristezas, 
conquistas e desafios. 

Partilhar a fé é também envolver-se 
com os projetos da Igreja seja qual for o 
nível de nossa possibilidade: apoiando as 
ideias, colaborando para concretizá-las, 
sugerindo novos processos.

E o dízimo o que tem a ver com 
isso? O dízimo é uma forma de contribuir 
com a vida comunitária na Igreja.
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