Celebração Dominical - Ano XLIII - Nº 2407
22º Domingo do Tempo Comum

Presid.: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
Todos: E dai-nos a vossa salvação.

28 de Agosto de 2016
Ano C - Verde
Dia do Leigo, Catequistas
“Modéstia e gratuidade.”

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

RITOS INICIAIS

05. CANTO PENITENCIAL - (93º encontro)
Solo: Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai.
Todos: Senhor, piedade. Piedade de nós! Senhor, piedade. Piedade de nos! (Bis)
Solo: Cristo, que sois a verdade que ilumina os
povos.
Todos: Cristo, piedade. Piedade de nós! Cristo,
piedade. Piedade de nós! (Bis)
Solo: Senhor, que sois a vida que renova o mundo.
Todos: Senhor, piedade. Piedade de nós! Senhor, piedade. Piedade de nos! (Bis)

01. AMBIENTAÇÃO
Coment.: Um dos temas mais difícil de ser compreendido pela cultura contemporânea é o da
humildade. De fato, a proposta de Jesus para
sentar-se no último lugar é estranha à nossa
cultura, que preza pela busca da promoção e dos
primeiros postos; quanto mais aparecer, melhor,
nem que para isso seja necessário pisar sobre os
outros. A humildade não é a prudência do tímido
ou do incapaz nem o medo de se expor, que não
passa pelo egoísmo. A verdadeira humildade é a
consciência de ser pequeno e ter de receber para
poder comunicar. Por isso, quem é humilde não
tem medo de ser generoso, pois é capaz de receber. Gostará de partilhar, porque sabe receber;
e de receber, para poder repartir. Como Jesus
naquele banquete, também nós estamos diante
do banquete da vida. Quanto mais humilde for
o modo de nos aproximar do banquete da vida,
tanto mais nos aproximamos dos irmãos e, por
conseguinte, de Deus. Aí reside o segredo da
felicidade e da alegria interior.
02. CANTO INICIAL (Apostila 82º Encontro)
Ref.: Vinde e vede, vinde! Ele está no meio de
nós! Ele está no meio de nós!
1. Como a André e a João, que perguntavam:
“Onde moras, Senhor, onde é que estás?”
Recebemos da Igreja esta resposta: “Ele mora
entre nós e tem a paz!”
2. Ele, o Filho, a Palavra se fez carne e assumiu
nossa humana condição: nossa vida viveu e
nossas lutas e, agora, entre nós, se dá no Pão!
3. Tomai todos, comei, isto é meu Corpo, é meu
Sangue, tomai, todos bebei! Como eu fiz,
aprendei, o amor se entrega: vossa vida entregai, se o Pão comeis!
4. Vive a Igreja da Santa Eucaristia, que é a fonte
e a meta da missão; fonte de onde ela haure
sua força, culminância da evangelização!
03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA
04. ATO PENITENCIAL
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Presid.: O Senhor disse: “Quem dentre vós estiver
sem pecado atire a primeira pedra”. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente
do fundo do coração. (pausa)
Presid.: Tende compaixão de nós, Senhor.
Todos: Porque somos pecadores.

06. GLÓRIA (90º Encontro)
1.Glória a Deus nas alturas,/ E paz na terra Aos
homens por ele amados./Aos homens por ele
amados.
2.Senhor Deus, rei dos céus,/ Deus Pai todo-poderoso: Nós vos louvamos,/ Nós vos
bendizemos,
3.Nós vos adoramos,/ Nós vos glorificamos, Nós
vos damos graças/Por vossa imensa glória.
4.Senhor Jesus Cristo,/ Filho Unigênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus/ Filho de Deus
Pai.
5.Vós que tirais o pecado do mundo,/ Tende
piedade de nós. Vós que tirais o pecado do
mundo,/ Acolhei a nossa súplica.
6.Vós, que estais à direita do Pai,/ Tende piedade de nós. Tende piedade de nós./Tende
piedade de nós.
7.Só vós sois o Santo,/ Só vós, o Senhor Só vós
o Altíssimo,/ Jesus Cristo,
8.Com o Espírito Santo,/ Na glória de Deus Pai.
Na glória de Deus Pai/ Amém.
07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai
os laços que nos unem convosco para alimentar em
nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos
destes. Por N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA
Coment.: Uma grande mesa é preparada por
Deus, onde a vida é servida com fartura. Todos
são chamados a se aproximarem dessa mesa com
humildade e em espírito de serviço. A arrogância
e o orgulho impedem a partilha e a gratuidade do
serviço fraterno.
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I LEITURA - Eclo 3,19-21.30-31
08. LEITURA DO LIVRO DO ECLESIÁSTICO
19
Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e
serás amado mais do que um homem generoso. 20Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás
graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros
e ilustres, mas é aos humildes que ele revela seus mistérios. 21Pois grande é o poder do
Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes.
30
Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada
nele, e ele não compreende. 31O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios, e
com ouvido atento deseja a sabedoria. Palavra
do Senhor.
09. SALMO RESPONSORIAL – Sl 68(67)
(MELODIA: Das obras do Senhor - 92º
encontro ou Cantai um canto novo - 93º
encontro)
Ref.: Com carinho preparastes uma mesa
para o pobre!
1. Os justos se alegram na presença do
Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam
de alegria! Cantai a Deus, a Deus louvai,
cantai um salmo a seu nome! O seu nome
é Senhor: exultai diante dele!
2. Dos órfãos ele é pai, e das viúvas protetor: é assim o nosso Deus em sua santa
habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá
um lar aos deserdados, quem liberta os
prisioneiros e os sacia com fartura.
3. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança, já
cansada, renovastes; e ali vosso rebanho
encontrou sua morada; com carinho preparastes essa terra para o pobre.
II LEITURA - Hb 12,18-19.22-24a
10. LEITURA DA CARTA AOS HEBREUS
Irmãos: 18Vós não vos aproximastes de uma
realidade palpável: “fogo ardente e escuridão,
trevas e tempestade, 19som da trombeta e voz
poderosa”, que os ouvintes suplicaram não
continuasse. 22Mas vós vos aproximastes do
monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste; da reunião festiva de milhões de
anjos; 23da assembleia dos primogênitos, cujos
nomes estão escritos nos céus; de Deus, o Juiz
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de todos; dos espíritos dos justos, que chegaram à perfeição; 24ade Jesus, mediador da nova
aliança. Palavra do Senhor.
EVANGELHO - Lc 14,1.7-14
11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis)
1. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração!

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE
JESUS CRISTO SEGUNDO LUCAS
1
Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi
comer na casa de um dos chefes dos fariseus.
E eles o observavam. 7Jesus notou como os
convidados escolhiam os primeiros lugares.
Então contou-lhes uma parábola: 8“Quando tu
fores convidado para uma festa de casamento,
não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do
que tu, 9e o dono da casa, que convidou os dois,
venha te dizer: ‘Dá o lugar a ele’. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar.
10
Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te
no último lugar. Assim, quando chegar quem te
convidou, te dirá: ‘Amigo, vem mais para cima’.
E isto vai ser uma honra para ti diante de todos
os convidados. 11Porque quem se eleva, será
humilhado e quem se humilha, será elevado”.
12
E disse também a quem o tinha convidado:
“Quando tu deres um almoço ou um jantar,
não convides teus amigos, nem teus irmãos,
nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos.
Pois estes poderiam também convidar-te e isto
já seria a tua recompensa. 13Pelo contrário,
quando deres uma festa, convida os pobres,
os aleijados, os coxos, os cegos. 14Então tu serás feliz! Porque eles não te podem retribuir. Tu
receberás a recompensa na ressurreição dos
justos”. Palavra da Salvação.
13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)
14. ORAÇÃO DOS FIÉIS
Concluir com a oração das vocações)
Jesus Mestre Divino, que chamastes os
apóstolos a vos seguirem,
continuai a passar pelos nossos caminhos,
pelas nossas famílias,
pelas nossas escolas, e continuai
a repetir o convite a muitos
de nossos jovens. Dai força para
que vos sejam fiéis,
como apóstolos leigos, como
sacerdotes, como religiosos
e religiosas, para o bem do Povo de Deus
e de toda a humanidade.
Amém.
28/agosto/verde/p2

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça da salvação, e
vosso poder leve à plenitude o que realizamos
nesta liturgia. Por Cristo, nosso Senhor.
LITURGIA EUCARÍSTICA
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15. CANTO DAS OFERENDAS
Lá, lá, lá, lá, lá, lá laia, laia.
1. Quando o trigo amadurece/ E do sol recebe a cor/ Quando a uva se torna prece/ Na
oferta do nosso amor. /: Damos graças pela
vida/ Derramada neste chão/ Pois és Tu, o
Deus da vida/ Quem dá vida à criação. (Bis)
2. Os presentes da natureza/ O amor do coração/ O teu povo canta a certeza/ Traz a
vida em procissão. /: Abençoa nossa vida/
O trabalho redentor/ As colheitas repartidas/
Para celebrar o amor. (Bis)
17. PREFÁCIO (MR p. 477)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos graças,
sempre e em todo lugar, Senhor, Pai santo,
Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela
qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e
Redentor, verdadeiro homem, concebido do
Espírito Santo e nascido da Virgem Maria.
Ele, para cumprir a vossa vontade, e reunir
um povo santo em vosso louvor, estendeu os
braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por
ele, os anjos celebram vossa grandeza e os
santos proclamam vossa glória. Concedei-nos
também a nós associar-nos a seus louvores,
dizendo (cantando) a uma só voz: Santo,
Santo, Santo...
18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II (MR p. 478)
Presid.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e
fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas
oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o Corpo
e X o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e
Senhor nosso.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Presid.: Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o
pão, deu graças, e o partiu e deu a seus
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discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ
ENTREGUE POR VÓS. Do mesmo modo,
ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas
mãos, deu graças novamente, e o deu 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. Eis o
mistério da fé!
Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte
e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde,
Senhor Jesus!
Presid.: Celebrando, pois, a memória da morte
e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e vos agradecemos porque nos tornastes
dignos de estar aqui na vossa presença e vos
servir.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Presid.: E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos
reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só
espírito!
Presid.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja
que se faz presente pelo mundo inteiro: que
ela cresça na caridade, com o Papa Francisco,
com o nosso Bispo Celso Antônio e todos os
ministros do vosso povo.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Presid.: Lembrai-vos também dos (outros) nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança
da ressurreição e de todos os que partiram desta
vida: acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Presid.: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida
eterna, com a Virgem Maria, mãe de Deus, com
São José seu Esposo, com os santos Apóstolos
e todos os que neste mundo vos serviram, a
fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus
Cristo, vosso Filho.
Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos!
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!
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Ritos da Comunhão

19. 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.
T.: 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.
(Saudação da Paz)
20. CANTO DE COMUNHÃO - (90º Encontro)
1. O meu Reino tem muito a dizer/ Não se faz
como quem procurou/ Aumentar os celeiros
bem mais e sorriu/ Insensato, que vale tais
bens se hoje mesmo terás o teu fim?/ Que
tesouros tu tens pra levar além?
Ref.: Sim, Senhor, nossas mãos/ Vão plantar
o teu Reino/ O teu pão vai nos dar/ Teu
vigor, tua paz.
2. O meu Reino se faz bem assim:/ Se uma
ceia quiseres propor/ Não convides amigos,
irmãos e outros mais/ Sai à rua à procura de
quem/ Não puder recompensa te dar/ Que o
teu gesto lembrado será por Deus.
3. O meu Reino quem vai compreender?/ Não
se perde na pressa que tem/ Sacerdote e
levita que vão sem cuidar/ Mas se mostra em
quem não se contém/ Se aproxima e procura
o melhor/ Para o irmão agredido que viu no
chão.

4. O meu Reino não pode aceitar/ Quem se
julga maior que os demais/ Por cumprir os preceitos da lei, um por um/ A humidade de quem
vai além/ E se empenha e procura o perdão/ É
o terreno onde pode brotar a paz.

21. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Restaurados à vossa mesa pelo pão
da vida, nós vos pedimos, ó Deus, que este
alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir em nossos irmãos
e irmãs. Por Cristo, nosso Senhor.
RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

22. CANTO FINAL - (92º Encontro)
1. Na fala de um vejo paz que vem do coração Ensina que Deus é amor, é justiça, é
perdão... Nos olhos do outro eu vejo vontade de ouvir Verdade de Deus que é bom
e bom é servir
Ref.: Catequista teu dom é tão lindo
Quanto desprendimento pra coisas de
Deus Catequizando tu és o futuro da
igreja Semente brotada, florida... amém,
assim seja
2. A flor que um oferece é a palavra de amor
Regada, cuidada em tão belo jardim do
Senhor E as mãos do outro as recebe com
tanto carinho Sentindo a beleza da flor
mesmo que tenha espinho
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