
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

2. INTRODUÇÃO

Anim.: A liturgia deste 18.º Domingo do 
Tempo Comum nos convida a praticar as 
boas obras, movidos pela fé, e elas devem 
ser as coisas mais importantes a serem 
acumuladas em nossa vida. Escutamos do 
Senhor a parábola do homem que passou a 
vida acumulando riquezas. Recebemos dele 
a advertência contra todo tipo de ganância.
Que, nesta celebração, depositemos so-
mente em Deus nossa confiança. Com 
alegria, cantemos.

3. CANTO DE ABERTURA: 3 / 5 (CD 11)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

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

Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, 
o amor de Deus, a comunhão do Espírito 
Santo estejam com todos vocês!

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

5. ATO PENITENCIAL

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

Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, 
o amor de Deus e a comunhão do Espírito 
Santo estejam com todos vocês!

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

6. GLÓRIA: 199 (CD 12), 205 (CD 3)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Pai, por vosso Filho 
Jesus nos chamastes a possuir as ri-
quezas do vosso Reino. Fazei que não 
guardemos com avareza nossos bens, 
mas aprendamos a partilhar com amor 
o que temos. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

8. PRIMEIRA LEITURA: Ecl 1,2;2,21-23

9. SALMO RESPONSORIAL: 89(90)

Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós.

Vós fazeis voltar ao pó todo mortal,
quando dizeis: “Voltai ao pó, filho de Adão!”
Pois mil anos para vós são como ontem,
qual vigília de uma noite que passou.
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Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós.

Eles passam como o sono da manhã,
são iguais à erva verde pelos campos:
De manhã ela floresce vicejante,
mas à tarde é cortada e logo seca.

Ensinai-nos a contar os nossos dias,
e dai ao nosso coração sabedoria!
Senhor, voltai-vos! Até quando tardareis?
Tende piedade e compaixão de vossos 
servos!

Saciai-nos de manhã com vosso amor,
e exultaremos de alegria todo o dia!
Que a bondade do Senhor e nosso Deus
repouse sobre nós e nos conduza!
Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho.

10. SEGUNDA LEITURA: Cl 3,1-5.9-11

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Felizes os humildes de espírito, porque 
deles é o Reino dos Céus.

12. EVANGELHO: Lc 12,13-21

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Peçamos ao Pai de bondade que aten-
da as nossas preces.

Senhor, atendei as nossas preces!

Pai de bondade, olhai por vossa Igreja  
não buscar a glória do mundo, mas seguir 
o Mestre no caminho da cruz, rezemos.

Senhor, orientai os poderes político e eco-
nômico para que se ponham realmente a 
serviço da justiça e dos mais necessitados, 
rezemos.

Senhor da vida, ajudai-nos a ser, no mundo, 
sinal de fidelidade radical ao Evangelho, 
rezemos.

Senhor, abençoai o fruto do nosso trabalho 
e fazei que a nossa oferta do dízimo seja 
expressão de ação de graças por todos 
os bens que recebemos de vós. Nós vos 
pedimos.

(Concluir com a oração do dizimista.)

Recebei, Senhor Deus, minha oferta. Não 
é uma esmola, porque não sois mendigo. 
Não é pagamento, porque o Senhor é o 
dono de tudo. Não é o resto que me sobra, 
e agora vos ofereço. A quantia que vos dou 
representa meu reconhecimento, pois, se 
tenho alguma coisa, é porque recebi do 
Senhor. Obrigado, Senhor Deus! Amém!

16. PARTILHA DOS DONS: 409 (CD 25), 
407 (CD 14)

Dir.: Encerrando o mês voltado à cons-
cientização sobre o Dízimo, que possamos 
partilhar nossos bens materiais e nos ale-
grarmos com o benefício que essa doação 
realiza em toda a Igreja. Cantemos.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e ilu-
minados pela sabedoria de sua Palavra, 
rezemos juntos: Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 778 (CD 26), 
787 (CD 5)

Dir.: Felizes os que promovem a vida e a 
paz. Que ela se realize em nós, em nos-
sas famílias, na comunidade e no mundo 
inteiro.  Saudai-vos, irmãos e irmãs, com 
a paz de Cristo!

(Após o abraço da paz, em silêncio, o Mi-
nistro Extraordinário da Sagrada Comunhão 

DEUS FAZ COMUNHÃO
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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.)

19. COMUNHÃO: 527, 498

20. RITO DE LOUVOR: 838

(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, com o pão de 
vossa Palavra, que não nos deixais faltar, 
renovai a nossa vida, novas forças vós 
nos dais. Sendo assim, temos certeza 
de que vossa graça nos fará sempre ter 
esse alimento que nos leva à salvação. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Senhor nos abençoe e nos guarde! 
Amém.

Dir.: O Senhor faça brilhar sobre nós a sua 
face e nos seja favorável! Amém.

Dir.: O Senhor dirija para nós o seu rosto e 
nos dê a paz, Ele que é Pai e Filho e Espírito 
Santo! Amém.

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Envolver na preparação da cele-
bração os membros da Pastoral 
do Dízimo.

w Ao final da celebração, um agente 
da Pastoral do Dízimo motiva o 
último dia da Campanha deste ano, 
recordando o tema. 

Dir.: Vamos em paz guiados pela força 
do Espírito!

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 648 (CD 5), 653 
(CD 4)

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Jr 28,1-17; Sl 118(119),
  29. 43. 79. 80. 95. 102 
  (R/. 68b); Mt 14,13-21

3.ª-feira: Jr 30,1-2.12-15.18-22; 
  Sl 101(102),16-18. 19-21. 

29 e 22-23 (R/. 20b); 
  Mt 14,22-36

4.ª-feira: Jr 31,1-7; Cânt.: Jr 31,10. 
11-12ab. 13 (R/. cf. 10d); 
Mt 15,21-28

5.ª-feira: Jr 31,31-34; Sl 50(51),12-
13.14-15.18-19 (R/. 12a); 
Mt 16,13-23

6.ª-feira: Na 2,1.3; 3,1-3.6.7; 
  Cânt.: Dt 32,35cd-36ab. 

39abcd. 41abcd (R/. 39c); 
Mt 16,24-28

Sábado:  Dn 7,9-10.13-14 ou 2Pd 
1,16-19; Sl 96 (97),1-2.5-6.9 
(R/. 1a.9a); Lc 9,28b-36
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MÃOS QUE DOAM, CORAÇÃO FELIZ 
é uma forma de dizer que gestos de 
solidariedade fazem bem a quem os 
pratica porque a pessoa traz dentro de 
si o desejo de fraternidade.
 A consequência da fraternidade é 
um olhar mais próximo sobre aquilo que 
nos rodeia. A generosidade desencadeia 
atitudes e gestos de amor capazes de 
entender a necessidade do outro e a 
responsabilidade pessoal na transforma-
ção das vidas com as quais cruzamos. 
 O dízimo é a forma que a Igre-
ja Católica utiliza para manter suas 
ações pastorais e de caridade. Quan-
do nos confrontamos com a desti-
nação do dízimo percebemos como 
a contribuição de cada um sustenta 
projetos grandes, tornando possível as 
práticas religiosas, a sustentação dos 
espaços e estruturas de formação e 
celebrativos e o exercício da caridade.
 

Campanha do Dízimo 2022
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MÃOS 
QUE 
DOAM, CORAÇÃO 
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MÃOS QUE DOAM, CORAÇÃO FELIZ 
é uma atitude necessária para a vivência 
cristã que testemunha e caracteriza os 
seguidores de Jesus de Nazaré. Ser 
seguidor de Jesus Cristo é seguir seus 
ensinamentos, suas ações e atitudes. Ser 
seguidor de Jesus Cristo é ter a mesma 
atenção e preocupação com que Jesus 
tinha ao anunciar o Reino de Deus.

MÃOS QUE DOAM, CORAÇÃO FELIZ 
é mais que uma frase, é um sentimento 
a ser cultivado porque dá sentido ao agir.

MÃOS QUE DOAM, CORAÇÃO FELIZ!
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