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Nº 2811 – ANO C – VERDE
19.º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 7/8/2022

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
Anim.: Louvado seja nosso Senhor Jesus
Cristo! Neste encontro de fé, rezemos de
maneira especial pelas intenções de nossos
dizimistas, aniversariantes, enfermos e em
sufrágio de nossos irmãos falecidos.
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Caríssimos, alegres celebramos a Liturgia deste 19º Domingo do Tempo Comum,
que nos impele à fraternidade e à vivência
da pobreza evangélica. Cristo Jesus quis ser
pobre e pregou a pobreza como condição de
sua encarnação redentora, via necessária
para ressurreição e preparação para sua
volta. Fielmente O seguindo, encontramos
a verdadeira vida. Encorajados a segui-Lo,
entoemos o canto de abertura.
3. CANTO DE ABERTURA: 07 (CD Cantai 5),
12 (CD Cantai 20)
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: 190, 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 misericórdia do Pai. Cantemos!
Dir.: Deus de bondade, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.
6. GLÓRIA: 199 (CD Cantai 12), 210 (CD
Cantai 23)
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Deus eterno e cheio de
amor, a quem chamamos de Pai, que conduzis o vosso povo para a terra prometida,
dai-nos a graça de estarmos vigilantes
para acolher o Cristo que vem, servindo
ao nosso próximo. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém!

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: Sb 18,6-9
9. SALMO RESPONSORIAL: 32(33)
Feliz o povo que o Senhor escolheu por
sua herança!
Ó justos, alegrai-vos no Senhor! Aos retos
fica bem glorificá-lo. Feliz o povo cujo Deus
é o Senhor e a nação que escolheu por sua
herança!

Feliz o povo que o Senhor escolheu por
sua herança!

dos bens econômicos, para que utilizem
suas riquezas com maior responsabilidade
em favor dos pobres, rezemos:

Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que
o temem, e que confiam esperando em seu
amor, para da morte libertar as suas vidas
e alimentá-los quando é tempo de penúria.

Senhor, recordamos reunidos como irmãos
o vosso amor paternal. Vos pedimos a coragem necessária para colocar-nos a serviço
uns dos outros, como prova de comunhão
fraterna, rezemos:

No Senhor nós esperamos confiantes, porque
ele é nosso auxílio e proteção! Sobre nós
venha, Senhor, a vossa graça, da mesma
forma que em nós esperamos!

Senhor, recordamos no início deste mês das
vocações o testemunho de vossos presbíteros. Vos pedimos que nossos padres se
disponham, como Abraão, a prontamente
deixar tudo para Vos seguir, rezemos:

10. SEGUNDA LEITURA: Hb 11,1-2.8-19
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Dir.: Senhor, acolhei as preces de vossa
comunidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém!

Aleluia, aleluia, aleluia!
É preciso vigiar e ficar de prontidão; em que
dia o Senhor há de vir, não sabeis, não! (Mt
24,42a.44)
12. EVANGELHO: Lc 12,32-48

DEUS FAZ COMUNHÃO

13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ

16. PARTILHA DOS DONS: 399, 401 (Cantai
CD 11)

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Conscientes de nossa missão como
autênticos cristãos, partilhemos nossos dons.

Dir.: Supliquemos ao Senhor, que nos ensina
hoje a preferi-Lo sobre todas as coisas,
desejando ser amado e servido em todos
os nossos irmãos e irmãs, principalmente
nos mais sofridos. Rezemos juntos:

RITO DA COMUNHÃO
17. PAI-NOSSO

R.: Senhor, tornai-nos perfeitos na caridade.

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos
dizer: Pai nosso que estais nos céus...

Senhor, recordamos nesta celebração a
vossa vitória sobre a morte e o pecado. Vos
pedimos que estendais sobre a humanidade
inteira os frutos da vossa redenção, rezemos:

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 787, 788 (Cantai
CD 25)

Senhor, recordamos nesta manhã (noite) a
vossa fidelidade que perdura eternamente.
Vos pedimos que nossas comunidades vivam
verdadeiramente a pobreza evangélica, sendo
assim sinais de vosso Reino no mundo,
rezemos:

Dir.: Em um gesto de comunhão fraterna,
saudemo-nos desejando a Paz do Senhor.
(Após o abraço da paz, em silêncio, o Ministro
Extraordinário da Sagrada Comunhão dirigese 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

Senhor, recordamos neste encontro os vossos ensinamentos de solidariedade e partilha.
Vos pedimos pelos que vivem na abundância
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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.)

25. LEITURAS DA SEMANA
2.ª-feira: Ez 1,2-5.24-28c; Sl 148,12. 11-12ab. 12c-14a.14bCD
(R/. Os céus e a terra estão
cheios de vossa glória);
		 Mt 17,22-27
3.ª-feira: Ez 2,8-3,4 ; Sl 118(119),
		 14. 24. 72. 103. 111. 131
		 (R/. 103a); Mt 18,1-5.10.
12-14
4.ª-feira: 2Cor 9,6-10; Sl 111(112),
		 1-2.5-6.7-8.9 (R/. 5a);
		 Jo 12,24-26
5.ª-feira: Ez 12,1-12; Sl 77(78),
		 56-57. 58-59. 61-62 (R/. cf.
7c); Mt 18,21 – 19,1
6.ª-feira: Ez 16,1-15.60.63 ou à
escolha Ez 16,59-63;
		 Cânt.: Is 12,2-3. 4bCD. 5-6
(R/. 1c); Mt 19,3-12
Sábado:		 Ez 18,1-10.13b.30-32; Sl 50
		 (51),12-13. 14-15. 18-19
(R/. 12a); Mt 19,13-15

19. COMUNHÃO: 493, 516 (Cantai CD 04)
20. RITO DE LOUVOR: 831, 834 (Cantai
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 de Amor, a vossa
Palavra de Vida que recebemos nos ilumine,
nos salve e nos confirme na vossa verdade.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES
22. NOTÍCIAS E AVISOS

w Iniciamos em agosto, o mês das
vocações. Somos chamados neste
1º Domingo a recordarmos de nossos presbíteros. Sugere-se rezar, de
maneira especial nas celebrações,
pelo aumento e santificação do clero.
w Particularmente, no próximo dia 10
de agosto, celebraremos a Memória
Litúrgica de São Lourenço, patrono
dos Diáconos. Sendo assim, sugere-se rezar também pelos Diáconos
permanentes (e transitórios, se houver) que exercem suas missões em
nossas paróquias.
w Nesta semana será realizada nas
paróquias de nossa Arquidiocese, a
Semana Nacional da Família. Procure
a Pastoral Familiar de sua comunidade
e participe!

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Senhor esteja convosco.
TODOS: Ele está no meio de nós!
Dir.: Abençoe-nos o Deus todo-poderoso,
Pai e Filho e Espírito 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: 644, 645 (Cantai
CD 11)
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Diáconos, ligados à missão
apostólica e caritativa
A providência de Deus se encaminhou de suscitar na Igreja homens que
estivessem ligados diretamente a missão
dos apóstolos. Falamos especificamente
dos diáconos.
O texto de Atos dos Apóstolos diz da
origem do diaconato na Igreja primitiva:
“Nesses dias, porém, crescendo o número
dos discípulos, houve uma murmuração
dos helenistas contra os hebreus, porque
as viúvas daqueles eram esquecidas na
distribuição diária. Os doze convocaram
a comunidade dos discípulos e disseram:
Não é justo que nós abandonemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Mas,
irmãos, escolhei dentre vós sete homens
de boa reputação, cheios do Espírito e
de sabedoria, aos quais encarregaremos
deste serviço; e nós atenderemos de contínuo à oração e ao ministério da palavra.
O parecer agradou a toda a comunidade;
eles escolheram Estêvão, homem cheio
de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro,
Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram-nos
perante os apóstolos, e estes, tendo orado,
lhes impuseram as mãos. Divulgava-se a
palavra de Deus, e se multiplicava muito
o número dos discípulos em Jerusalém;
também muitos sacerdotes obedeciam à
fé” (At 6,1-7).
Como diz no texto acima, o motivo
da escolha de sete homens para o ministério diaconal foi, em primeiro lugar, uma
tensão interna da comunidade sobre os
cuidados que os apóstolos deveriam ter

com as viúvas helenistas (judeus batizados que falavam grego), pois as mesmas
eram esquecidas no serviço diário (Cf. At
6,1). Contudo, com o passar do tempo
os diáconos são vistos, principalmente
nas comunidades paulinas ao lado dos
epíscopos, isto é, a serviço dos bispos.
Afirma o Catecismo da Igreja Católica
que “entre outros serviços, pertence aos
diáconos assistir o bispo e os sacerdotes
na celebração dos divinos mistérios, sobretudo da Eucaristia, distribuí-la, assistir
ao Matrimônio e abençoá-lo, proclamar o
Evangelho e pregar, presidir aos funerais
e consagrar-se aos diversos serviços da
caridade” (CEC, 1570).
A partir do Concílio Vaticano II, pressupõe a sacramentalidade do diaconato
nas suas duas modalidades (permanente e
transitório). O diaconato permanente pode
ser conferido a homens casados e, segundo o Catecismo o diaconato permanente
“constitui um enriquecimento importante
para a missão da Igreja” (CEC, 1571). “O
candidato ao diaconato permanente, não-casado, não seja admitido ao diaconato
a não ser depois de completados vinte e
cinco anos de idade; o que for casado,
só depois de completados pelo menos
trinta e cinco anos de idade, e com o
consentimento da esposa”.
https://instituto.cancaonova.com/
tempo-riquissimo-para-minha-formacao/,
acesso em 28 de junho de 2022
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