Ano C / Tempo Comum / Verde

16º DOMINGO DO TEMPO COMUM
3º dia do Tríduo em Ação de Graças pelos
65 anos da Diocese de Santo André

Ano 40 - Nº 2361 - 21/07/2019
com o Mestre. Com Marta, tenhamos consciência de
que é preciso trabalhar, mas trabalhar em favor do
Reino, a partir da escuta da Palavra de Jesus. Hoje,
celebramos rendendo graças a Deus pelos 65 anos
da criação de nossa Diocese. Na certeza de que
somos chamados a renovar nosso sentimento de
pertença à Diocese de Santo André, cuja história é
repleta de conquistas e profetismo, lancemos nosso
olhar esperançoso para o futuro: uma Igreja cada
vez mais unida, acolhedora e missionária.

3. ATO PENITENCIAL

S. 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
nos aproximar da mesa do Senhor. (pausa)

RITOS INICIAIS
A. Irmãos e irmãs, neste dia
especial, iniciemos nossa
celebração cantando:

1. CANTO DE ABERTURA

1. Estamos, aqui, Senhor, / viemos de todo lugar,
/ trazendo um pouco do que somos, / pra nossa
fé partilhar.
Trazendo o nosso louvor, / um canto de alegria, /
trazendo a nossa vontade / de ver raiar um novo
dia! (2x)
2. Estamos aqui, Senhor, / cercando esta mesa
comum, / trazendo ideias diferentes. / Mas em
Cristo somos um.
E quando sairmos daqui, / nós vamos para voltar, /
na força da esperança / e na coragem de lutar! (2x)

2. SAUDAÇÃO

S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus
Cristo, nosso Senhor, estejam convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.
A. Reunidos para celebrar a Eucaristia, queremos
contemplar Jesus, que se faz presente em nossa
vida e partilha conosco sua Palavra. Como Maria,
escolhamos a melhor parte, ouvindo e aprendendo

S. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da
graça, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que vos tornastes pobre para nos
enriquecer, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso
povo santo, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna.
T. Amém.

4. HINO DE LOUVOR

T. 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.

5. ORAÇÃO

S. Oremos: (pausa) Ó Deus, sede generoso para
com os vossos filhos e filhas e multiplicai em nós
os dons da vossa graça, para que, repletos de fé,
esperança e caridade, guardemos fielmente os
vossos mandamentos. P.N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
A. O gesto de Abraão no carvalho de
Mambré é de acolhida. Quem acolhe
os irmãos, acolhe o próprio Deus. A
partir de uma bonita experiência
de escuta da Palavra, como Maria,
poderemos partir em missão, a fim
de promovermos a união do povo
com Cristo. Ouçamos:

6. PRIMEIRA LEITURA (Gn 18, 1-10a)

Leitura do Livro do Gênesis.
Naqueles dias, o Senhor apareceu a Abraão junto
ao carvalho de Mambré, quando ele estava sentado
à entrada da sua tenda, no maior calor do dia.
Levantando os olhos, Abraão viu três homens de pé,
perto dele. Assim que os viu, correu ao seu encontro e
prostrou-se por terra. E disse: “Meu Senhor, se ganhei
tua amizade, peço-te que não prossigas viagem, sem
parar junto a mim, teu servo. Mandarei trazer um
pouco de água para vos lavar os pés, e descansareis
debaixo da árvore. Farei servir um pouco de pão para
refazerdes vossas forças, antes de continuar a viagem.
Pois foi para isso mesmo que vos aproximastes
do vosso servo”. Eles responderam: “Faze como
disseste”. Abraão entrou logo na tenda, onde estava
Sara e lhe disse: “Toma depressa três medidas da mais
fina farinha, amassa alguns pães e assa-os”. Depois,
Abraão correu até o rebanho, pegou um bezerro dos
mais tenros e melhores e deu-o a um criado, para
que o preparasse sem demora. A seguir, foi buscar
coalhada, leite e o bezerro assado e pôs tudo diante
deles. Abraão, porém, permaneceu de pé, junto
deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. E eles
lhe perguntaram: “Onde está Sara, tua mulher?”.
“Está na tenda”, respondeu ele. E um deles disse:
“Voltarei, sem falta, no ano que vem, por este tempo,
e Sara, tua mulher, já terá um filho”.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL [Sl 14(15)]

Senhor, quem morará em vossa casa?
• 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!

8. SEGUNDA LEITURA (Cl 1, 24-28)

Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses.
Irmãos, alegro-me de tudo o que já sofri por vós e
procuro completar na minha própria carne o que
falta das tribulações de Cristo, em solidariedade
com o seu corpo, isto é, a Igreja. A ela eu sirvo,
exercendo o cargo que Deus me confiou de vos
transmitir a palavra de Deus em sua plenitude: o

mistério escondido por séculos e gerações, mas agora
revelado aos seus santos. A estes Deus quis manifestar
como é rico e glorioso entre as nações este mistério: a
presença de Cristo em vós, a esperança da glória. Nós
o anunciamos, admoestando a todos e ensinando
a todos, com toda sabedoria, para a todos tornar
perfeitos em sua união com Cristo. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (Lc 8,15)

Aleluia, aleluia, aleluia!
Felizes os que observam a palavra do Senhor de
reto coração e que produzem muitos frutos, até o
fim perseverantes!

10. EVANGELHO (Lc 10, 38-42)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
S. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e
certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua
casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos
pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta,
porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela
aproximou-se e disse: “Senhor, não te importas que
minha irmã me deixe sozinha, com todo o serviço?
Manda que ela me venha ajudar!” O Senhor, porém,
lhe respondeu: “Marta, Marta! Tu te preocupas e
andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só
coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte
e esta não lhe será tirada”. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11.PROFISSÃO DE FÉ (Símbolo Apostólico)

T. Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu
e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso
Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito
Santo; nasceu da Virgem Maria; padeceu sob
Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado.
Desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao
terceiro dia, subiu aos céus; está sentado à direita
de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar
os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo; na
santa Igreja católica; na comunhão dos santos; na
remissão dos pecados; na ressurreição da carne;
na vida eterna. Amém.

12. PRECES DOS IRMÃOS

S. Interpelados pela Palavra proclamada, ofereçamos
ao Senhor nossas preces, a fim de que descubramos
o essencial de nossa fé, a presença de Deus em seu
mistério de amor.
L. Senhor, cumulai de bênçãos nossa Diocese
de Santo André, que há 65 anos é sinal de vossa
presença junto ao povo do Grande ABC. Fortalecei
nosso bispo Pedro e todo o clero, a fim de que,
unidos, possam dar testemunho profético diante
dos desafios atuais. Nós vos pedimos:
T. Senhor, ensinai-nos a acolher o vosso Reino em
nossa vida!

L. Senhor, renovai o ardor missionário de todas as
paróquias, comunidades, pastorais, movimentos,
grupos e associações presentes em nossa diocese,
bem como todos os seminaristas, vocacionados e
agentes de pastoral, que doam grande parte do seu
tempo para trabalhar em favor do Reino. Nós vos
pedimos:
T. Senhor, ensinai-nos a acolher o vosso Reino em
nossa vida!
L. Senhor, recompensai a todos os que, ao longo
desses 65 anos, se doaram para a edificação de nossa
diocese. Olhai, de modo especial, por Dom Cláudio,
Dom Nelson, por todos os presbíteros eméritos e pelo
povo de Deus, que muito caminharam ao longo desta
história. Nós vos pedimos:
T. Senhor, ensinai-nos a acolher o vosso Reino em
nossa vida!
L. Senhor, acolhei no festim da eternidade Dom
Jorge Marcos de Oliveira, Dom Décio Pereira,
todos os padres, diáconos e leigos falecidos. Nós
vos pedimos:
T. Senhor, ensinai-nos a acolher o vosso Reino em
nossa vida!
(Preces da comunidade)
S. Ouvi solícito, ó Pai, as nossas súplicas e atendeinos em vosso amor infinito. P.C.N.S.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. No pão e no vinho, queremos
oferecer as mãos que trabalharam e
trabalham pelo Reino, construindo
a história e a identidade de nossa
Igreja Local. Cantemos:

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui
estão. / O mesmo pão que a mulher preparou
aqui está. / O vinho novo que a uva sangrou
jorrará / no nosso altar.
A liberdade haverá, a igualdade haverá! / E nesta
festa, onde a gente é irmão, / o Deus da vida se
faz comunhão!
2. Na flor do altar, o sonho da paz mundial. / A luz
acesa é a fé que palpita hoje em nós. / Do livro
aberto o amor se derrama total / no nosso altar.
3. Benditos sejam os frutos da terra de Deus! / Benditos
sejam o trabalho e a nossa união! / Bendito seja
Jesus, que conosco estará / além do altar.

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício,
para a glória do seu nome, para nosso bem e de
toda a santa Igreja.
S. Ó Deus, que no sacrifício da cruz, único e perfeito,
levastes à plenitude os sacrifícios da Antiga Aliança,
santificai, como o de Abel, o nosso sacrifício, para
que os dons que cada um trouxe em vossa honra
possam servir para a salvação de todos. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-A

“A Igreja a caminho da unidade”
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever
e salvação dar-vos graças e cantar-vos um hino de
glória e louvor, Senhor, Pai de infinita bondade.
Pela palavra do Evangelho do vosso Filho reunistes
uma só Igreja de todos os povos, línguas e nações.
Vivificada pela força do vosso Espírito não deixais,
por meio dela, de congregar na unidade todos os
seres humanos. Assim, manifestando a aliança do
vosso amor, a Igreja transmite constantemente a
alegre esperança do vosso reino e brilha como sinal
da vossa fidelidade, que prometestes para sempre
em Jesus Cristo, Senhor nosso. Por esta razão, com
todas as virtudes do céu, nós vos celebramos na terra,
cantando (dizendo) com toda a Igreja a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
S. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor,
ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os
assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito
o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos
reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos,
ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós.
T. O vosso Filho permaneça entre nós!
S. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis
o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do
pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós
o Corpo e o Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
S. Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia,
ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
S. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando
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.
S. Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos
a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
S. Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória de Cristo,
vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte
de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e
colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do
vosso amor, até que ele venha, e vos oferecemos o
pão da vida e o cálice da bênção.
S. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja.
Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo,
que vos foi entregue. E concedei que, pela força do
Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e
por toda a eternidade, entre os membros do vosso
Filho, cujo Corpo e Sangue comungamos.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!

S. Renovai, Senhor, à luz do Evangelho, a vossa
Igreja (que está em Santo André). Fortalecei o
vínculo da unidade entre os fiéis e os pastores
do vosso povo, em comunhão com o nosso papa
Francisco e o nosso bispo Pedro, e os bispos do
mundo inteiro, para que o vosso povo, neste
mundo dilacerado por discórdias, brilhe como sinal
profético de unidade e de paz.
T. Confirmai na caridade o vosso povo!
S. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que
adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos
os falecidos, cuja fé só vós conhecestes: acolheios na luz da vossa face e concedei-lhes, no dia da
ressurreição, a plenitude da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
S. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação
terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde
viveremos para sempre convosco e, em comunhão
com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José,
seu esposo, com os Apóstolos e Mártires, e todos os
Santos, vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus
Cristo, vosso Filho.
S. 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.
T. Amém.

16. RITO DA COMUNHÃO

A. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor; se
alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e
cearemos juntos.

17. CANTO DE COMUNHÃO

1. Na mesa sagrada se faz unidade, / no pão que
alimenta, que é pão do Senhor, / formamos
família na fraternidade, / não há diferença de
raça e de cor.
Importa viver, Senhor, / unidos no amor, / na
participação, / vivendo em comunhão. (2x)
2. Chegar junto à mesa é comprometer-se, / é a Deus
converter-se com sinceridade. / O grito dos fracos
devemos ouvir / e em nome de Cristo amar e servir.
3. Enquanto na terra o pão for partido, / o homem nutrido
se transformará, / vivendo a esperança num mundo
melhor. / Com Cristo lutando, o amor vencerá.
4. Se participamos da Eucaristia, / é grande alegria
que Deus oferece. / Porém não podemos deixar
esquecida / a dor, nesta vida, que o pobre padece.
5. Assim, comungando da única vida, / a morte
vencida será nossa sorte. / Se unidos buscarmos
a libertação, / teremos com Cristo a ressurreição.

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

S. Oremos: (pausa) Ó Deus, permanecei junto
ao povo que iniciastes nos sacramentos do vosso
reino, para que, despojando-nos do velho homem,
passemos a uma vida nova. P.C.N.S.
T. Amém.
LITURGIA SEMANAL
Santa Maria Madalena: Ct 3,1-4; Sl 62(63); Jo 20,1-2.11-18.
3a feira: Ex 14,21-15,1; Ex 15; Mt 12,46-50.
4a feira: Ex 16,1-5.9-15; Sl 77(78); Mt 13,1-9.
São Tiago, Maior, Ap.: 2Cor 4,7-15; Sl 125(126); Mt 20,20-28.
São Joaquim e S. Ana: Eclo 44,1.10-15; Sl 131(132); Mt 13,16-17.
Sábado: Ex 24,3-8; Sl 49(50); Mt 13,24-30.
17º DTC: Gn 18,20-32; Sl 137(138); Cl 2,12-14; Lc 11,1-13.

RITOS FINAIS
19. AVISOS
20. BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

Orações sobre o povo (Missal, p.532, n.11)
S. Ó Deus, concedei ao povo que vos serve crescer
pela vossa graça e guardar sempre os vossos
mandamentos. P.C.N.S.
T. Amém.
S. Abençoe-vos...

21. CANTO FINAL
1. Um pouco além do presente, / alegre, o futuro
anuncia / a fuga das sombras da noite, / a luz de
um bem novo dia.
Venha teu reino, Senhor!/ A festa da vida recria. / ://A
nossa espera e ardor/ transforma em plena alegria!//:
2. Botão da esperança se abre, / prenúncio da flor
que faz, / promessa da tua presença / que vida
abundante nos traz.

AOS PADRES, COORDENADORES
DAS EQUIPES E LITURGIA E,
SOBRETUDO, AOS MÚSICOS…
Já está disponível
p a ra ve n d a o
Fascículo I do
Hinário Litúrgico
Diocesano! Ele
contém as partes
fixas da missa
(ato penitencial,
hino de louvor,
Santo, Cordeiro,
etc) e, em breve,
será utilizado na
composição do
Folheto ABC Litúrgico!
Você pode retirar seu exemplar com partituras e
cifras e também o CD com os áudios no Centro
de Pastoral Diocesano, no Edifício Santo André
Apóstolo. Valor: R$ 25,00.
E MAIS…
Convidamos a TODOS para um “Ensaio Mistagógico”
e Lançamento do Hinário!
Local: Basílica Menor Nossa Senhora da Boa Viagem
(Matriz de São Bernardo).
Data e hora: 10/08, das 9h às 15h.
Você e todo seu ministério, grupo ou coral estão
convidados!
PARTICIPE!!!
Setor Música da Comissão Diocesana de Liturgia
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