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19º DOMINGO DO TEMPO COMUM 
COR VERDE – ANO C 

 
 

São Paulo,11 de agosto de 2019 

Missas 9hs 
 

DIA DA VOCAÇÃO PARA A VIDA EM FAMÍLIA - “DIA DOS PAIS” 

                                                                                                                                                                     

AMADO SEJA POR TODA PARTE O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS! ETERNAMENTE! 

 

Ambientação: 
No presbitério:  uma coluna de vidro com a Imagem da Sagrada Família e velas  

Intenções da Celebração 

Acendimento das Velas do Altar e da Palavra –Mantra 
 

“Sagrada Família de Nazaré, a nossa família vossa é” 
 

Animador: Irmãos e irmãs, somos felizes porque o Senhor nos escolheu e chamou para viver, na fé, 

o compromisso com Jesus. A liturgia suscita em nós o espírito de vigilância e de serviço, guiando o 

nosso coração para Deus, cujo Reino é o nosso verdadeiro e perene tesouro de vida e salvação. 

Celebremos esta Eucaristia em comunhão com os vocacionados à vida em família e, especialmente, 

com todos os pais. Alegres, cantemos 
 

RITOS INICIAIS 
 

Procissão de Entrada- Cruz, Estola, Evangeliário, Ministros da Palavra, Ministros Extraordinários da 

Sagrada Comunhão.  

Saudação  

Ato Penitencial - Motivado pelo presidente  

Glória  

Oremos - Presidente 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão Meditativo) 

Anim. Acolhendo a Palavra de Deus, saberemos conduzir e compreender nossa caminhada à luz da 

fé. 
 

1ª Leitura (Sb. 18,6-9) 
 

Salmo (SL 32) 

R./ “Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança!”  
 

Anim. Jesus nos adverte que devemos estar sempre vigilantes e preparados para acolher o 

Senhor, buscando em tudo fazer a sua vontade. Aclamemos o Evangelho  
 

Aclamação do Evangelho 

Evangelho (Lc 12,32-48) 
 

Homilia 

Profissão de Fé 
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Oração dos Fiéis. 

 

R./ Senhor, ajudai-nos a estar sempre vigilantes. 

1. “A noite da libertação foi esperada pelo povo como salvação para os justos” (Sb. 18,7)  

Senhor, sustentai o Papa Francisco e toda a Igreja para que permaneça sempre vigilante, fiel à 

palavra de Jesus e à sua prática, e possa apontar o caminho da libertação e da dignidade aos 

vossos filhos e filhas, nós vos rogamos   

 

2. “Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho” (Hb.11,2) 

Senhor, aumentai nossa fé e nossa esperança, para que não esmoreçamos diante das dificuldades, 

doenças e tribulações, mas como Abraão e os nossos antepassados, possamos sempre confiar na 

vossa infinita misericórdia, nós vos rogamos  

 

3. “Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça!”   (Sl. 32) 

Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, abençoai os devotos, e fazei que 

venham sobre nossas famílias e especialmente, sobre os pais, as vossas bênçãos e graças, para que 

vivam com alegria a vocação à paternidade, nós vos rogamos   

Oração- Concluída pelo presidente  

 
LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

RITO DA COMUNHÃO 

Pai Nosso 

Comunhão 

Oração Final 

HOMENAGEM AOS PAIS:   

Anim: A todos os pais, neste dia especial, queremos prestar a nossa homenagem demonstrar toda a 

nossa gratidão, admiração e respeito. Com as nossas orações, façamos memória daqueles que já 

estão com nosso Pai do Céu.  
 

Senhor, deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pelos pais que temos. com tua graça, eles 

abraçaram a missão de revelar tua face paterna, gerando e cuidando da vida. Senhor, hoje queremos 

pedir por todos os pais: abençoa-os e protege-os. que todos aprendam de ti como ser verdadeiro Pai. 

Derrama sobre eles a tuas infinitas bênçãos: saúde, paz, fé, alegria e serenidade. dá-lhes, senhor, a 

capacidade de amar, como teu filho amou. ensina-nos a ser filhos amáveis, compreensivos e 

agradecidos pelo pai que temos. que pais e filhos vivamos a paz, a harmonia e o bem querer. Que 

todos nós, pais e filhos, vivamos a graça da tua presença e do teu amor que nos faz família. amém. 
 

Avisos Paroquiais 

Aniversariantes 
 

RITOS FINAIS – CRISTO NOS ENVIA 

BENÇÃO FINAL 

CANTO FINAL 
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