
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Sejamos todos bem-vindos à casa do 
Pai, que nos acolhe, para juntos celebrarmos 
sua Palavra, que nos traz esperança e alegria.

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Estamos reunidos para a festa da 
partilha: partilha da Palavra, da Eucaristia e 
da própria vida. É a festa que nos leva para 
a plenitude da vida: comunhão com Deus e 
comunhão com os irmãos. Iniciemos nossa 
celebração, com muita alegria, cantando.

3. CANTO DE ABERTURA: 9 (CD 4), 16 (CD 3)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

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

Dir.: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o 
amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 
estejam convosco.

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

5. ATO PENITENCIAL: 162 (CD 3), 167 (CD 3)

Dir.: Deus criou o mundo com tudo o que é 
necessário para a vida e a dignidade de todos. 
Peçamos perdão por não vivermos a partilha 
desejada por Deus. Façamos um momento 

de silêncio refletindo sobre nossos pecados 
e omissões. (Após o silêncio cantar o canto)

Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.

6. GLÓRIA: CANTO: 201, 205 (CD 3)

Dir.: Glorifiquemos o Pai e o Filho com o 
Espírito Santo, cantando.

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, sois a força e 
a segurança de quem só em vós confia. 
Quem espera em vós é forte, quem em vós 
confia é santo. Cuidai de nós com amor, 
conduzi-nos com carinho, para andarmos 
nesta terra sem nos prendermos ao mundo 
e chegar, com vossa graça, às alegrias do 
céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

8. PRIMEIRA LEITURA: Gn 18,20-32

9. SALMO RESPONSORIAL: 137(138)

Naquele dia em que gritei, vós me escu-
tastes, ó Senhor!

Ó Senhor, de coração eu vos dou graças,
porque ouvistes as palavras dos meus lábios!
Perante os vossos anjos vou cantar-vos
e ante o vosso templo vou prostrar-me.
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Naquele dia em que gritei, vós me escu-
tastes, ó Senhor!

Eu agradeço vosso amor, vossa verdade,
porque fizestes muito mais que prometestes;
naquele dia em que gritei, vós me escutastes
e aumentastes o vigor da minha alma.

Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres,
e de longe reconhece os orgulhosos.
Se no meio da desgraça eu caminhar,
vós me fazeis tornar à vida novamente;
quando os meus perseguidores me atacarem
e com ira investirem contra mim,
estendereis o vosso braço em meu auxílio
e havereis de me salvar com vossa destra.

Completai em mim a obra começada;
ó Senhor, vossa bondade é para sempre!
Eu vos peço: não deixeis inacabada
esta obra que fizeram vossas mãos!

10. SEGUNDA LEITURA: Cl 2,12-14

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Recebestes o Espírito de adoção; 
é por ele que clamamos Abá, Pai!

12. EVANGELHO: Lc 11,1-13

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.: Invoquemos o auxílio do Senhor para 
que, caso seja de sua vontade, acolha os 
pedidos desta comunidade cristã.

Escutai-nos, Senhor!

Conduzi, Senhor, o Santo Padre, o Papa, 
como fiel servidor da unidade do vosso 
povo, rezemos.

Dirigi, Senhor, com vosso Espírito, as mentes 
e o coração dos governantes a fim de que 
haja vida digna para todo o povo, rezemos.

Fortalecei, Senhor, todos que passam por 
alguma provação, para que vençam, com 
o vosso auxílio, todo o mal, pela partilha e 
solidariedade, rezemos.

Abençoai, Senhor, nossos avós. Que no 
passar dos anos se consolidem sempre 
mais como fonte de sabedoria e fé provada. 
rezemos.

Dir.: Senhor, que fazeis chover sobre os 
bons e os maus, e brilhar o sol sobre justos 
e injustos, dai hoje o pão cotidiano a todos os 
vossos filhos, para que suba a vós a oração 
de louvor e de ação de graças. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 391 (CD 20), 
394 (CD 20)

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

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

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 781 (CD 26), 790 
(CD 12)

Dir.: Com muita alegria e amor, saudemos 
o nosso irmão que está próximo, desejando 
a 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 
Eucarística, leva-a até o altar, de onde parte 

DEUS FAZ COMUNHÃO
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para a distribuição da Sagrada Comunhão 
aos fiéis. Terminada a distribuição, leva a 
Sagrada Reserva até o sacrário.)

19. COMUNHÃO: 504 (CD 14), 524 (CD 4)

20. RITO DE LOUVOR: 831 (CD 18), 839 
(CD 24)

(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, celebramos os 
mistérios de vosso amor, reunidos ao redor 
da mesa da Palavra, nos concedeis hoje 
participar dos frutos da salvação. 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.: Que Deus todo-poderoso vos livre sem-
pre de toda adversidade e derrame sobre vós 
as suas bênçãos.

TODOS: Amém.

Dir.: Torne os vossos corações atentos à 
sua Palavra, a fim de que transbordeis de 
alegria divina.

TODOS: Amém. 

Dir.: Assim, abraçando o bem e a justiça, 
possais correr sempre pelo caminho dos 
mandamentos divinos e tornar-vos coerdeiros 
dos santos.

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Preparar bem os leitores para perfeito 
entendimento da Palavra.

w Observar o silêncio entre as leituras.

w Deve-se envolver na preparação da 
celebração os membros da Pastoral 
do dízimo.

TODOS: Amém. 

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

TODOS: Amém. 

Dir.: Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. 

TODOS: Graças a Deus

24. CANTO DE ENVIO: 653 (CD 4), 658 
(CD 4)

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: 2Cor 4,7-15; Sl 125(126), 
1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R/. 5); 
Mt 20,20-28

3.ª-feira: Eclo 44,1.10-15 ; Sl 131 
(132),11. 13-14. 17-18 

  (R/. Lc 1, 32a); Mt 13,16-17
4.ª-feira: Jr 15,10.16-21; Sl 58(59),
  2-3. 4-5a. 10-11. 17.18 
  (R/. 17d); Mt 13,44-46
5.ª-feira: Jr 18,1-6; Sl 145(146),1-2.
  3-4. 5-6 (R/. 5a); Mt 13,47-53
6.ª-feira: 1Jo 4,7-16 ; Sl 33(34),
  2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 

(R/. 9a); Jo 11,19-27 ou 
  Lc 10,38-42
Sábado:  Jr 26,11-16.24; Sl 68(69),15-

16. 30-31. 33-34 (R/. cf. 14); 
Mt 14,1-12
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“Que ninguém se apresente de 
mãos vazias diante do Senhor” (Dt 16, 
16b).  Estamos constantemente diante 
de Deus e nele vivemos como diz São 
Paulo em uma de suas cartas. Pensar 
em apresentar-se diante de Deus é pen-
sar como vivemos o dia a dia. “O que 
fizerdes a um destes pequenino é a mim 
que fazeis” (Mt 25,40).

O bem que fazemos encandeia-se 
com o bem dos outros e cria-se uma 
corrente do bem. O bem maior só é pos-
sível quando a corrente do bem cresce e 
todos se sentem envolvidos pelo resul-
tado, quando o bem de cada um circula 
e vai mobilizando outros. É assim que 
funciona a nossa participação na Igreja. 
Temos objetivos comuns: anunciar o 
Reino de Deus, testemunhar o amor, 
celebrar a fé, ajudar os necessitados. 
Porém, cada um tem suas capacidades, 
suas características, suas aptidões. O 
conjunto forma-se com a soma da dis-
ponibilidade de cada um.

O bem contagia e uma comunida-
de contagiada pelo bem produz frutos 
de paz, solidariedade, partilha, amor, 
aceitação. 

Somos chamados a partilhar para 
que nossas mãos estejam cheias diante 
de Deus. Compartilhar dons, afetos e 
bens.

E o dízimo o que tem a ver com 
isso? O dízimo é uma das formas de 
partilha que podemos exercer para que 
a Igreja cresça e anuncie o Evangelho: 
dízimo é partilha dos bens.

Fim de julho e mais uma 
Campanha do Dízimo se encerra. 
O dízimo é a escolha da Arquidio-
cese de Vitória para manter a ação 
evangelizadora e pastoral.

Na Campanha deste ano refle-
timos sobre a alegria que o gesto de 
doar provoca em quem doa: Mãos 
que doam, coração feliz.

Às vezes queremos fazer 
muitas perguntas sobre o destino 
das contribuições dos dizimistas 
e outras vezes não conseguimos 
perceber o bem que está sendo 
feito, até porque o bem não apre-
senta sempre resultados rápidos 
e palpáveis. Mas, tem uma frase 
que São Paulo usou ao se comu-
nicar com os Gálatas que pode ser 
incentivadora para nós: “Não nos 
cansemos de fazer o bem; se não 
desanimarmos, quando chegar o 
tempo, colheremos” (Gl 6,9).

A Igreja viva se faz com fiéis 
ativos, participantes, responsáveis. 

Mãos que doam, coração feliz.

Campanha do Dízimo 2022

MÃOS 
QUE 
DOAM, CORAÇÃO 

FELIZ

MÃOS 
QUE 
DOAM, CORAÇÃO 

FELIZ
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