O Dia do Senhor
Ano B - XXVIII - Nº 1712 - 22º Domingo do Tempo Comum - cor verde - 02/09/2018
ANO NACIONAL DO LAICATO

NADA ACRESCENTEIS À PALAVRA QUE VOS DIGO,
MAS GUARDAI OS MANDAMENTOS DO SENHOR
2. Canto Inicial (Casimiro Vidal Nogueira)

Abre, Senhor, nossos lábios pra que nossa boca
te cante, eternamente os teus louvores em tons
e acordes vibrantes.
1- Tu és, Senhor, o caminho que os nossos passos
conduz. Queremos que a tua Palavra nas trevas
pra nós seja luz.
2- Tu és, Senhor, a verdade em que professamos a
crença, queremos que a tua Palavra do teu grande
amor nos convença.
Presidente - Neste domingo, Jesus nos ensina o
mandamento do amor, vindo do próprio Deus. Esta
Lei não pode ser nem ultrapassada, nem reduzida
às leis humanas. Reunidos pela Trindade Santa,
façamos o sinal da nossa fé. Em nome do Pai...

Deus nos reúne

1. Acolhida
Preparar o espaço celebrativo de modo acolhedor e festivo.
Ornamentar um local na porta da Igreja com flores e velas, onde
ficarão em destaque o Lecionário (ou a Bíblia) e o cartaz do mês
da Bíblia, ou um cartaz bem legível com o Tema: Para que n’Ele
nossos povos tenham vida (Sb 1,1-6-21) e o Lema: A Sabedoria
é um Espírito amigo do ser humano (Sb 1,6). Atenção! É esse
mesmo Lecionário (ou Bíblia) que deverá ser utilizado para
a proclamação das leituras. Preparar com antecedência a
recordação da vida. Cantar suavemente o refrão orante.
(Hinário Litúrgico - 2º fascículo)

O mal que sai de nós, que vem do coração,
impuros, sim, nos faz, diz o Senhor, irmãos! O
mal que sai de nós, do coração! (bis)
Animador(a) - Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos
para celebrarmos a nossa vida e a nossa fé no
Mistério Pascal de Jesus Cristo. Neste domingo,
damos início ao mês dedicado à Bíblia, que tem
como tema: “Para que n’Ele nossos povos tenham
vida”. E o lema: “A sabedoria é um Espírito amigo
do ser humano”. Vamos trazer presente os fatos
que marcaram a semana que passou e os motivos
pelos quais queremos rezar. (recordação da vida)
Confiantes de que esta celebração nos fortalece
para seguirmos a Lei do Amor que vem de Deus,
cantemos.
Procissão de entrada como de costume.
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Presidente - O Senhor, que encaminha os nossos
corações para o amor de Deus e a constância de
Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus...

3. Deus nos perdoa

Presidente - “É de dentro do coração humano
que saem as más intenções” (Mc 7,21). De coração
arrependido e humilde, peçamos perdão a Deus
por nossas faltas e omissões. (silêncio) Confiantes
na misericórdia do Pai, cantemos.
(José Acácio Santana)

1 - Senhor, tende piedade e perdoai a nossa culpa!
E perdoai a nossa culpa!
Porque nós somos vosso povo, que vem pedir
vosso perdão!
2 - Cristo, tende piedade e perdoai a nossa culpa!
E perdoai a nossa culpa!
3 - Senhor, tende piedade e perdoai a nossa culpa!
E perdoai a nossa culpa!
Presidente - Deus de amor e misericórdia, tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e
nos conduza à vida eterna. Amém.

4. Hino do Glória

Presidente - Glorifiquemos ao Senhor nosso Deus
que em Jesus Cristo, pela força do Espírito Santo,
nos ensina o caminho para sermos seus discípulos.

(Missal Romano - Cassimiro Vidal Nogueira - CD Liturgia I)

1 - Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas
alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra
aos homens por Ele amados.
2 - Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todopoderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos,
nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos
damos graças por vossa imensa glória.
3 - 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.
4 - 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.

5. Oração

Presidente - 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 nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém.

Deus nos fala

6. Entrada do Livro da Palavra
Representantes dos grupos de Círculos Bíblicos entram com o
Lecionário ladeado por velas e flores.
(José Raimundo Brandão)

1 - Tua Palavra nos chegou por meio das tradições
contada de boca em boca atravessou gerações,
hoje, séculos depois, contagia multidões.
Que tua Palavra preserve as nossas famílias,
oriente nossos filhos, guie as nossas nações,
Bíblia Sagrada fonte viva de partilha, indicação
que nos brilha, luz dos nossos corações.

7. Leitura do Livro do Deuteronômio
(4, 1-2.6-8)
8. Salmo Responsorial (14)(CD Liturgia IX)

Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso
monte santo, habitará? (bis)
- É aquele que caminha sem pecado e pratica a
justiça fielmente; que pensa a verdade no seu
íntimo e não solta em calúnias sua língua.
- Que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre
de insultos seu vizinho; que não dá valor algum ao
homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor.
- Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se
deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará
quem vive assim!

9. Leitura da Carta de São Tiago
(1, 17-18.21b-22.27)
10. Canto de Aclamação (Reginaldo Veloso)

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
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Deus, nosso Pai, nesse seu imenso amor, foi quem
gerou-nos com a Palavra da verdade, nós, as
primícias do seu gesto criador!

11. Proclamação do Evangelho
de Jesus Cristo segundo São Marcos
(7, 1-8. 14-15.21-23)
12. Partilha da Palavra
Nossa resposta
13. Profissão de Fé

Presidente - No Deus que nos ensina a sermos fiéis
praticantes da Sua Palavra, renovemos a nossa fé.
Creio em Deus Pai...

14. Preces da Comunidade

Presidente - Confiantes na bondade do Pai,
façamos os pedidos de nossa comunidade. Após
cada prece, cantemos: “Ó Senhor, Senhor neste
dia, escutai nossa prece”. (D.R.)
- Senhor, abençoai vossa Igreja para que continue
fiel aos Vossos ensinamentos colocando-os em
prática a serviço da vida, do amor e da esperança.
Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai-nos para que nas eleições que
se aproximam possamos escolher pessoas dignas
para que, a exemplo de Cristo, exerçam o poder
em favor do povo brasileiro, especialmente os
mais necessitados de nosso País. Nós vos pedimos.
- Senhor, acompanhai os romeiros de nossa
Diocese que juntamente com o nosso Bispo Dom
Wladimir, nesta semana, estarão participando
da romaria em Aparecida do Norte, para que
esse momento de peregrinação seja de unidade
e crescimento na fé da vossa Igreja que está em
Colatina. Nós vos pedimos.
Presidente - Prossigamos suplicando ao Senhor
que nos ensine a ler e amar a Sagrada Escritura.
Meu Senhor e meu Pai! Envia teu Santo Espírito
para que eu compreenda e acolha Tua Santa
Palavra! Que eu te conheça e te faça conhecer,
te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te
louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó
Pai, que pela leitura da Palavra, os pecadores se
convertam, os justos perseverem na graça e todos
alcancem a vida eterna. Amém.

15. Apresentação dos Dons
Durante o comentário membros dos grupos de Círculos Bíblicos
entram com o cartaz do Mês da Bíblia e os materiais que
serão utilizados para oração e reflexão. Diante do presbitério
apresenta-os para a assembleia e o animador(a) convida a
todos a proclamar o Tema e o Lema, depois ergue-os para o
Altar, enquanto se canta.

Animador(a) - São Tiago nos diz: “Recebei com
humildade a Palavra que em vós foi implantada,
e que é capaz de salvar as vossa almas. Todavia,
sede praticantes da Palavra e não meros ouvintes.”
(1,21b-22). São milhares de homens e mulheres que

movidos pela fé, esperança e caridade se dedicam
de forma incansável nos mais variados ambientes
em que atuam e colocam em prática a Palavra,
evangelizando na escola, na família, no trabalho,
na política e em outros ambientes. Apresentemos
ao altar do Senhor a nossa vida e de todos que se
reúnem para refletir os Círculos Bíblicos e anunciar
com alegria a Boa-Nova do Evangelho a todos.
(Ir. Míria T. Kolling)

1 - Quero ouvir teu apelo Senhor, ao teu chamado
de amor responder. Na alegria te quero servir e
anunciar o teu Reino de amor.
E pelo mundo eu vou, cantando teu amor, pois
disponível estou para servir-te, Senhor! (bis)

16. Canto das Oferendas

(onde houver Celebração da Palavra) (Zé Vicente)

1 - Nesta mesa da irmandade a nossa comunidade
se oferece a Ti, Senhor, nosso sonho e nossa luta
nossa fé, nossa conduta, te entregamos com amor.
Novo jeito de sermos Igreja nós buscamos,
Senhor, na tua mesa. (bis)
2 - Nesta Bíblia bem aberta encontramos a luz
certa, para aqui te oferecer. Ela reúne o teu povo
na busca do mundo novo onde os pobres vão viver.
(onde houver Celebração Eucarística) (Casimiro Vidal Nogueira)

Com o pão e com o vinho nossa oferta
apresentamos, nossa vida e missão, em tua
Palavra renovamos.
1- Ofertamos os nossos ouvidos e abrimos o nosso
coração pra acolhermos a tua Palavra e sentirmos
a transformação.
2- Ofertamos as nossas famílias, onde tua Palavra
é luz, juventude, infância, velhice, todo aquele
que abraça a cruz.
3- Ofertamos as lutas do povo, seus anseios, amor,
doação, que a tua Palavra, Senhor, firme sempre
a nossa união.

17. Louvação

Presidente - Louvemos ao Pai por todas as pessoas,
grupos, associações e Ong’s que se colocam a
serviço da comunidade, na evangelização e na
prática da caridade.
(Amália Ursi - Waldeci Farias)

Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu
viver, hei de provar seu amor, seu valor e seu poder.
1 - Não confiem nos poderosos, são de barro e não
podem salvar; quando expiram, voltam ao chão,
seus projetos vão logo acabar.
2 - Feliz quem se apoia em Deus, no Senhor põe
a sua esperança; Ele fez o céu e a terra, quem fez
tudo mantém sua aliança.
3 - Faz justiça aos oprimidos, aos famintos sacia
com pão. O Senhor liberta os cativos, abre os olhos
e os cegos verão!
4 - Aleluia vamos cantar, glória ao Pai e ao Filho
também, glória igual ao Espírito Santo. Aleluia,
pra sempre. Amém.

Deus nos faz irmãos

18. Pai Nosso

Presidente - Confiantes no Deus que nos liberta
e nos promete a vida no Reino que não terá fim,
rezemos como Jesus nos ensinou. Pai Nosso...

19. Abraço da Paz

Animador(a) - Guardar os mandamentos do Senhor
e ser praticante da Sua Palavra nos conduz à vivência
da paz. Saudemo-nos com um abraço fraterno.
(Ir. Míria T. Kolling)

Como é bom viver em harmonia, os irmãos na
paz e na alegria! É como o orvalho da manhã se
abrindo em flor, como o saboroso mel que nos
renova e dá vigor! Como é bom, como é bom,
irmãos unidos na alegria do Senhor! (bis)

20. Canto de Comunhão (se houver)
(Hinário Litúrgico - 2º fascículo)

O mal que sai de nós, que vem do coração,
impuros, sim, nos faz, diz o Senhor, irmãos! O
mal que sai de nós, do coração! (bis)
1- Meu coração penetras e lês meus pensamentos.
Se luto ou descanso, tu vês meus movimentos.
De todas minhas palavras tu tens conhecimento.
2- Quisesse eu me esconder do teu imenso olhar,
subir até o céu, na terra me entranhar, atrás do
horizonte, lá, iria te encontrar!
3- Por trás e pela frente, teu ser me envolve e cerca.
O teu saber me encanta, me excede e me supera.
Tua mão me acompanha, me guia e me acoberta!
4- Se a luz do sol se fosse, que escuridão seria...
Se as trevas me envolvessem, o que adiantaria?
Pra ti, Senhor, a noite é clara como o dia!
5- As fibras do meu corpo teceste e entrançaste.
No seio de minha mãe bem cedo me formaste.
Melhor do que ninguém me conheceste e amaste!
6- Teus planos insondáveis! Sem fim, tuas
maravilhas! Contá-los eu quisera, mas quem o
poderia? Como da praia a areia, só tu as saboreias!

21. Oração

Presidente - Ó Deus, pela alegria deste encontro,
fortalecei em nossos corações o desejo de
andar em vossos caminhos. Confirmai a fé
que professamos em Jesus, para que nenhum
sofrimento nos impeça de perseverar nos vossos
mandamentos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

Deus nos envia
22. Notícias e Avisos

23. Refletindo o Grito dos Excluídos
(ler para a assembleia e concluir com o canto)

Animador(a) - “Há 24 anos, o Grito dos Excluídos tem
levado milhares de pessoas às ruas para denunciar
uma série de violações. As manifestações acontecem
na Semana da Pátria, com ponto máximo no dia
7 de setembro, Dia da Independência do Brasil.
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Organizado pelas Pastorais Sociais na CNBB, o “Grito”
tem como objetivos: denunciar a exclusão social,
tornar público o rosto desfigurado dos excluídos e
propor caminhos cristãos de saída para um modelo
social, político e econômico mais justo. O tema
deste ano é: “Vida em primeiro lugar” e o lema:
“Desigualdade gera violência: basta de privilégios”.
Em muitos lugares do nosso País serão realizadas
caminhadas reivindicando os direitos de vida digna
para os pobres e excluídos do convívio social.”
(Pe. Zezinho)

É por causa do meu povo machucado que acredito
em religião libertadora. É por causa de Jesus
ressuscitado que acredito em religião libertadora.
1 - É por causa dos profetas que anunciam, que
batizam, que organizam e denunciam. É por causa
de quem sofre a dor do povo. É por causa de quem
morre sem matar.
2 - É por causa do profeta que se cala, mas até
com seu silêncio grita e fala. É por causa de um
Jesus que anunciava, mas também gritava aos
grandes: “Ai de vós!”

24. Bênção

Presidente - O Senhor vos abençoe e vos guarde.
Amém.
- O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face e vos
seja favorável. Amém.
- O Senhor dirija para vós o seu rosto e vos dê a
paz. Amém.
- Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho
e Espírito Santo. Amém.
- Anunciai e praticai a Palavra. Ide em paz e o
Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.

25. Canto Final (Pe. José Cândido da Silva)

Toda Bíblia é comunicação de um Deus amor, de
um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação,
quem tem Deus no coração.
1 - Jesus Cristo é a Palavra, pura imagem de Deus
Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade.
2 - Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor,
precisamos ser profetas, para o mundo ser melhor.
3 - Nossa fé se fundamenta na palavra dos
apóstolos. João, Mateus, Marcos e Lucas
transmitiram esta fé.
4 - Vinde a nós, ó Santo Espírito, vinde nos
iluminar. A Palavra que nos salva nós queremos
proclamar.

Preparando a Partilha da Palavra

Jesus chama para junto de si os que estão aflitos e
sobrecarregados, aliviando-os com sua compaixão e
misericórdia. Ele ensina a viver a religião autêntica,
conforme a vontade do Pai, testemunhada no amor
fraterno. O verdadeiro culto leva ao encontro com o
Senhor e faz experimentar a alegria da salvação. As
palavras do profeta Isaías - “este povo me honra com
os lábios, mas o seu coração está longe de mim”são um apelo para renovar o compromisso diário
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com o Senhor e sua Palavra. Deus está presente na
caminhada dos que se empenham em buscar leis
justas a serviço da vida digna para todos. A ação
de seu Espírito proporciona a escuta e a “prática
do mandamento”, da Palavra que nos compromete
com seu Reino de justiça e fraternidade. A religião,
sem a escuta atenta e comprometida da Palavra
do Senhor, corre o risco de se tornar cumprimento
de ritos e práticas externas de piedade. Como
continuadores da missão de Jesus, que entregou
a vida por amor, nossas práticas religiosas devem
nos conduzir a amar mais a Deus e ao próximo.
A adesão a seus ensinamentos deve levar à ação
evangelizadora, ao compromisso solidário com as
pessoas necessitadas. O Papa Francisco sublinha
que, em virtude do Batismo recebido, cada membro
do povo de Deus tornou-se discípulo missionário
(cf. MT 28,19). Cada um dos batizados, independente
da própria função na Igreja e do grau de instrução
de sua fé, é um sujeito ativo de evangelização.
Não seria apropriado pensar em um esquema de
evangelização realizado por agentes qualificados,
enquanto o resto do povo fiel seria apenas receptor
de suas ações. A nova evangelização deve implicar
um novo protagonismo de cada um dos batizados.
Esta convicção transforma-se em apelo dirigido a
cada cristão para que ninguém renuncie ao seu
compromisso de evangelização, porque, se uma
pessoa experimentou verdadeiramente o amor
de Deus que a salva, não precisa de muito tempo
de preparação para sair e anunciá-Lo, não esperar
que lhe deem muitas instruções. Cada cristão é
missionário, na medida em que se encontrou com
o amor de Deus em Cristo Jesus; não digamos
mais que somos “discípulos e missionários”, mas
sempre que somos “discípulos missionários”. Se
não estivermos convencidos disto, olhemos para
os primeiros discípulos, que logo depois de terem
conhecido o olhar de Jesus, saíram proclamando
cheios de alegria: “Encontramos o Cristo” (Jo 1,41).
A Samaritana, logo que terminou seu diálogo com
Jesus, tornou-se missionária, e muitos samaritanos
acreditaram em Jesus “por cauda da palavra da
mulher” (Jo 4,39). Também São Paulo, depois de
seu encontro com Jesus Cristo, “e logo começou a
proclamar (...) que Jesus é o Filho de Deus” (At 9,20).
Por que esperamos nós?

Leituras da Semana

2ª feira: 1Cor 2,1-5; Sl 118; Lc 4,16-30
3ª feira: 1Cor 2,10b-16; Sl 144; Lc 4,31-37
4ª feira: 1Cor 3,1-9; Sl 32; Lc 4,38-44
5ª feira: 1Cor 3,18-23; Sl 23; Lc 5,1-11
6ª feira: 1Cor 4,1-5; Sl 36; Lc 5,33-39
Sábado: Mq 5,1-4a; Sl 12; Mt 1,1-16.18-23
Domingo: Is 35,4-7a; Sl 145; Tg 2,1-5; Mc 7,31-37
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