Celebração Dominical - DIOCESE DE APUCARANA
20º DOMINGO DO TEMPO COMUM
DIA DOS PAIS

05. SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS
1. Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos.
Ref.: Piedade, piedade, piedade de nós. (bis)
2. Ó Cristo, que viestes chamar os pecadores
humilhados.
3. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus
Pai que nos perdoa.
Presid.: Deus todo-poderoso, tenha compaixão de
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna.
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Todos: Amém.

Eu vim para lançar fogo sobre a terra...”
Lc 12, 49

6. GLÓRIA

“

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO
Coment.: Celebramos na certeza de que tudo o
que somos e temos devemos ao Senhor, autor de
todas as bênçãos. Nossa resposta ao amor que Ele
tem por nós é uma vida colocada a serviço do anúncio do Evangelho de maneira corajosa e consciente.
Rezamos em comunhão com todas as famílias, que
sejam hoje e sempre verdadeiras igrejas domésticas. Celebremos, cantando:
02. CANTO INICIAL
1. Ó Deus Pai Criador, eis-me aqui, Senhor! Ó
Jesus Redentor, eis-me aqui, Senhor! Ó Espírito
Santo de amor, eis-me aqui, Senhor!
Ref.: Para fazer vossa vontade, assim na terra
como no céu! (bis)
2. Nossa vida é um dom, eis-me aqui, Senhor! É
chamado a servir, eis-me aqui, Senhor! Toda a
vida se faz vocação, eis--me aqui, Senhor!
3. Nosso nome sabeis, eis-me aqui, Senhor!
Sempre em nós confiais, eis-me aqui, Senhor!
Somos vossa família no amor, eis-me aqui, Senhor!
4. Mesmo frágil na fé, eis-me aqui, Senhor! Bem
assim como sou, eis-me aqui, Senhor! Cada idade tem muito a doar, eis-me aqui, Senhor!
03. SAUDAÇÃO
04. ATO PENITENCIAL
Presid.: Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por
nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso
espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor.
(Breve momento de silêncio)

(96º encontro)

Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos
homens por ele amados. Senhor Deus, rei dos
céus, Deus Pai todo-poderoso: nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos,
nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por
vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho
Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho
de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado
do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só
vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o espírito Santo, na
glória de Deus Pai.
Amém!
07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, preparastes para quem vos ama
bens que nossos olhos não podem ver; acendei
em nossos corações a chama da caridade para
que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas que
superam todo o desejo. Por N.S.J.C. ...

LITURGIA DA PALAVRA
Coment.: O discipulado cristão exige adesão total
e irrestrita a vontade de Jesus. É com os olhos fixos
nele que alcançaremos a verdadeira vitória!

I LEITURA - Jr 38,4-6.8-10
08. Leitura do Livro do Profeta Jeremias. Naqueles dias, 4disseram os príncipes ao rei: “Pedimos que seja morto este homem; ele anda com
habilidade lançado o desânimo entre os combatentes que restaram na cidade e sobre todo
o povo, dizendo semelhantes palavras; este
homem, portanto, não se propõe o bem-estar
do povo, mas sim a desgraça”. 5Disse o rei Sedecias: “Ele está em vossas mãos; o rei nada

vos poderá negar”. 6Agarram então Jeremias
e lançaram-no na cisterna de Melquias, filho
do rei, que havia no pátio da guarda, fazendo-o descer por meio de cordas. Na cisterna não
havia água, somente lama; e assim ia-se Jeremias afundando na lama. 8Ebed-Melec saiu
da casa do rei e veio ter com ele, e falou-lhe:
9
“Ó rei, meu senhor, muito mal procederam
esses homens em tudo o que fizeram contra
o profeta Jeremias, lançando-o na cisterna
para aí morrer de fome; não há mais pão na
cidade”. 10O Rei deu, então esta ordem ao
etíope Ebed-Melec: “Leva contigo trinta homens e tira da cisterna o profeta Jeremias,
antes que morra”. PALAVRA DO SENHOR.
09. SALMO RESPONSORIAL
Sl 39
(Mel.: “Verdade e amor...”)
Ref.: Socorrei-me, ó Senhor, vinde logo em
meu auxílio!
1. Esperando, esperei, no Senhor e inclinando-se, ouviu meu clamor. Retirou-me da cova da
morte e de um charco de lodo e lama.
2. Colocou os meus pés sobre a rocha, devolveu
a firmeza a meus passos. Canto novo ele pôs em
meus lábios, um poema em louvor ao Senhor.
3. Eu sou pobre, infeliz, desvalido, porém, guarda o Senhor minha vida. Vós me sois salvação e
auxílio: Vinde logo, Senhor, não tardareis.

II LEITURA - Hb 12,1-4
10. LEITURA DA CARTA AOS HEBREUS. Irmãos: 1Rodeados como estamos por tamanha
multidão de testemunhas, deixamos de lado
o que nos pesa e o pecado que nos envolve.
Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, 2com os olhos fixos em
Jesus, que em nós começa e completa a obra da
fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia,
e assentou-se à direita do trono de Deus. 3Pensai
pois naquele que enfrentou uma tal oposição por
parte dos pecadores, para que não vos deixeis
abater pelo desânimo. 4 Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta cont r a o p e c a d o . PA L AV R A D O S E N H O R .

EVANGELHO - Lc 12,49-53
11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (98º Enc.)
Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Minhas ovelhas escutam minha voz, minha voz
estão elas a escutar; eu conheço, então, minhas
ovelhas, que me seguem, comigo a caminhar.
12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS
CRISTO SEGUNDO LUCAS. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 49Eu vim para lançar

fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso! 50Devo receber um batismo, e como
estou ansioso até que isto se cumpra! 51Vós
pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra?
Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão.
52
Pois, daqui em diante, numa família de cinco
pessoas, três ficarão divididas contra duas 53e
duas contra três; ficarão divididos: o pai contra
o filho e o filho contra o pai; a mãe contra a filha
e a filha contra a mãe; a sogra contra a nora e a
nora contra a sogra”. PALAVRA DA SALVAÇÃO.
13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ
14. ORAÇÃO DOS FIÉIS
(Sugestão)
Presid.: Confiantes no Senhor que nos ama e escuta nossa oração, rezemos:
R: Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias!
1. Deus Pai, fazei que cada família se torne, mediante o vosso Filho Jesus e com a força do Espírito Santo, fonte de divina caridade e célula viva da Igreja.
Rezemos ao Senhor...
2. Deus Pai, fazei que o amor que une os pais, reforçado pela oração e pela graça do sacramento do
matrimônio, seja mais forte que toda fraqueza e prevaleça ante as disficuldades. Rezemos ao Senhor...
3. Deus Pai, fazei que os filhos encontrem na família
o fundamento para crescer na verdade e no amor,
sejam eles promotores de paz e luz às suas casas.
Rezemos ao Senhor...
ORAÇÃO DO DIZIMISTA (Sugestão)
Senhor, nosso Deus e Pai, com renovado ardor missionário, venho diante de Ti, no seu altar, devolver o
dízimo dos meus bens, que é fruto do meu trabalho.
Ele te pertence! Entrego-te com espírito de gratidão,
honestidade e partilha. Nesta entrega tens também
a minha vida! Senhor, que este gesto me ajude a
tomar, cada vez mais, consciência da minha vida
de cristão, para que eu viva em comunhão e participação, e me ajude a ser mais e mais santo. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
15. CANTO DAS OFERENDAS (93º encontro)
1. No altar a vocação, o vinho e o pão/ são respostas ao carinho do Senhor. Um sim com todas
as consequências/ que se faz na existência repleta de amor.
Ref.: És bendito pelo vinho e pelo pão/ És
bendito por toda vocação. Bendito sejas,
bendito sejas,/ Bendito sejas, bendito sejas.
2. Envolvo minha vida neste vinho e pão/ aí vai o
coração e a missão. As lutas pela vida do teu povo/
Este ardor é como fogo que se acalma só na ação.
3. O que tenho é meu amor no teu amor/ que se doa
sem temor para servir. O saber, a humildade e o perdão/ A ternura e a compaixão... apresento neste sim.
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16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Acolhei, ó Deus, estas nossas oferendas,
pelas quais enstramos em comunhã convosco,
oferecendo-vos o que nos destes, e recebendo-vos
em nós. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA MANAUS V (MR p. 495)
Presid.: É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite,
agradecendo com Cristo, vosso filho, nosso irmão.
É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma
coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso, aqui
estamos bem unidos, louvando e agradecendo com
alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz
dos santos todos, pra cantar (dizer):
Santo, Santo, Santo,...
Presid.: Senhor, vós que sempre quisestes ficar
muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por ele, mandai vosso Espírito Santo,
a fim de que as nossas ofertas se mudem no Corpo
X e no Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos: Mandai vosso Espírito Santo!
Presid.: Na noite em que ia ser entregue, ceando
com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas
mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão
e o entregou a seus discípulos, dizendo: TOMAI,
TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. Do mesmo modo,
no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu
graças novamente e o entregou a seus discípulos,
dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA
E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO
POR VÓS E POR TODOS, PARA REMISSÃO DOS
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Tudo isto é mistério da fé!
Todos: Toda vez que se come deste Pão, toda
vez que se bebe deste Vinho, se recorda a paixão
de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta.
Presid.: Recordamos, ó Pai, neste momento, a
paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e
ascensão; nós queremos a vós oferecer este Pão
que alimenta e que dá vida, este Vinho que nos
salva e dá coragem.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Presid.: E quando recebermos Pão e Vinho, o
Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos una
num só corpo, pra sermos um só povo em seu amor.
Todos: O Espírito nos una num só corpo!

Presid.: Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando
a esperança de chegar junto a vós, na vossa paz.
Todos: Caminhamos na estrada de Jesus!
Presid.: Dai ao santo Padre, o Papa Francisco
ser bem firme na Fé, na Caridade, e a Carlos José
que é Bispo desta Igreja muita luz pra guiar o seu
rebanho.
Todos: Caminhamos na estrada de Jesus!
Presid.: Esperamos entrar na vida eterna com a
Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e
todos os santos, que na vida souberam amar Cristo
e seus irmãos.
Todos: Esperamos entrar na vida eterna!
Presid.: A todos que chamastes pra outra vida na
vossa amizade, aos marcados com o sinal da fé,
abrindo vossos braços, acolhei-os. Que vivam para
sempre bem felizes no reino que pra todos preparastes.
Todos: A todos dai a luz que não se apaga!
Presid.: E a nós, que agora estamos reunidos e
somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso.
Presid.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós,
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito
Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para
sempre.
Todos: Amém!

RITO DA COMUNHÃO
18. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e
protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a
esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Todos: Vosso é o reino, o poder e a glória para
sempre.
Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos
Apóstolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha
paz”. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que
anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai
e o Espírito Santo.
Todos: Amém.
Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

19. CANTO DE COMUNHÃO I
1. Quando te domina o cansaço, e já não puderes dar um passo, quando o bem ao mal ceder,
e tua vida não quiser ver um novo amanhecer:
Levanta-te e come! Levanta-te e come! Que o
caminho é longo, caminho longo!
Ref.: Eu sou teu Alimento, ó caminheiro! Eu
sou o Pão da Vida verdadeiro! Te faço caminhar, vale e monte atravessar, pela Eucaristia,
Eucaristia!
2. Quando te perderes no deserto, e a morte
então sentires perto, sem mais forças pra subir,
sem coragem de assumir o que Deus de ti pedir:
Levanta-te...
3. Quando a dor, o medo, a incerteza, tentam
apagar tua chama acesa, e tirar do coração a
alegria e a paixão, de lutar, não ser em vão:
Levanta-te...
4. Quando não achares o caminho, triste e abatido, vais sozinho, o olhar sem brilho e luz, sob
o peso de tua cruz, que a lugar nenhum conduz:
Levanta-te...
5. Quando a voz do anjo então ouvires, e o coração de Deus sentires, te acordando para o amor,
renovando o teu vigor - água e pão, o bem maior:
Levanta-te...
20. CANTO DE COMUNHÃO II
1. Eu sou o pão do amor vivo/ Que desceu do céu/
Não morrerá jamais quem Dele comer/ Pois terá
a vida eterna.
Ref.: Presença real, não é mais pão/É o corpo
de Jesus que se entregou por nós na Cruz,
é presença real./ Presença real, não é mais
vinho/É o sangue do Senhor, é o mandamento
do amor, é presença real.
2. Meu corpo e também meu sangue é isto/ Que
é dado por vós/ E será perdão para todo pecado/
Eis a nova aliança.
3. E aquele que vem a mim livre/ Também vai ao
Pai/ E viverá feliz no Espírito Santo/ No projeto de
Deus.
4. Viver no amor e na paz de Cristo/ É a nossa
missão/Não temerá jamais quem a vida doar/ Em
favor dos irmãos.

21. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Unidos a Cristo por este sacramento, nós
vos imploramos, ó Deus, que, assemelhando-nos
a ele aqui na terra, participemos no céu da sua
glória. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

RITOS FINAIS

(Exortações Finais e Bênção)
22. CANTO FINAL
1. Que nenhuma família comece em qualquer de
repente, que nenhuma família termine por falta
de amor. Que o casal seja um para o outro de
corpo e de mente e que nada no mundo separe
um casal sonhador! Que nenhuma família se
abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira
no lar e na vida dos dois.Que ninguém os obrigue
a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do
ontem, do hoje em função de um depois!
Ref.: Que a família comece e termine sabendo
onde vai e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um
céu de ternura, aconchego e calor e que os
filhos conheçam a força que brota do amor!
Abençoa, Senhor, as famílias! Amém! Abençoa, Senhor, a minha também (bis)
2. Que marido e mulher tenham força de amar
sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir
ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo, o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido
e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos.
Que o ciúme não mate a certeza do amor entre
os dois. Que no seu firmamento a estrela que
tem maior brilho seja a firme esperança de um
céu aqui mesmo e depois.
TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA

2ª Vd - Ez 24,15-24; Dt 32,18; Mt 19,16-22. 3ª Vd - Ez
28,1-10; Dt 32; Mt 19,23-30. 4ª Vd - Ez 34, 1-11; Sl 22; Mt
20,1-16a. 5ª Vd - Ez 36,23-28; Sl 50; Mt 22,1-14. 6ª Vd Ez 37,1-14; Sl 106; Mt 22, 34-40. Sb Br - Ez 43, 1-7a; Sl
84; Mt 23, 1-12.
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