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21º DOMINGO DO TEMPO COMUM  
COR VERDE – ANO C   

 
 

São Paulo,25 de agosto de 2019 

Missa: 9hs 
 

 

“Dia da Vocação dos Catequistas e todos os servidores da Comunidade” 

                                                                                                                                                                 

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

 

Ambientação: 
Intenções da Celebração 

Acendimento das Velas do Altar e da Palavra –Mantra 
 

“Proclamai o evangelho a toda criatura!” 
Animador: Irmãos e irmãs em Cristo, bem-vindos a este encontro fraterno para celebrarmos o Dia 

do Senhor. Somos convidados a formar um povo santo, que experimenta a glória do Senhor, vive 

segundo os seus ensinamentos e assim se habilita a participar do banquete festivo do Reino. 

Celebremos em comunhão com os catequistas e com todos os servidores da comunidade. Felizes por 

estarmos reunidos neste Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração, cantemos 

. 

RITOS INICIAIS 
 

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

Comunhão.  

Saudação  

 

Ato Penitencial - Motivado pelo presidente –  

Glória  

Oremos - Presidente 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão Meditativo) 

Anim. A Palavra de Deus nos chama a sermos santos, e a produzirmos frutos de paz e justiça em 

nosso meio.  
 

1ª Leitura (Is 66,18-21) 
 

Salmo (SL 116) 

R./ “Proclamai o evangelho a toda criatura!”  
 

Anim. O Evangelho nos fala que devemos entrar pela “porta estreita” Essa porta podemos chamar 

de justiça, misericórdia, fraternidade, atitudes que nos apontam o caminho da salvação. Aclamemos 

o Evangelho. 
 

Aclamação do Evangelho 

Evangelho (Lc . 13,22-30) 

Homilia 

Profissão de Fé 

Oração dos Fiéis. 
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R./ Atendei-nos e salvai-nos, Senhor. 
 

1. “Eu, que conheço suas obras e seus pensamentos, virei para reunir todos os povos e línguas; 

eles virão e verão minha glória”  (Is. 66,18)  

Senhor, fortalecei o Papa Francisco e toda a Igreja no compromisso de anunciar a Boa-Nova, em 

favor de toda a humanidade, e que o nosso testemunho, produza frutos de solidariedade, a fim de 

que todos as pessoas participem da glória de Deus, nós vos imploramos    
 

2. “Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita.”  (Lc. 13,24) 

Senhor, encorajai-nos, para que mesmo em meio às dificuldades acolhamos a salvação que nos 

dais, e despertai em nossas comunidades mais vocações leigas, para que o vosso projeto de vida 

seja anunciado a todos, e tenhamos uma sociedade mais justa e fraterna, nós vos imploramos   
 

3. “Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel!” (Sl. 116) 

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

unidos nesta novena perpétua, todos os catequistas que se doam a serviço da evangelização de 

crianças e adultos em nossas comunidades, socorrei os necessitados e curai os doentes, nós vos 

imploramos     

Neste mês vocacional rezemos juntos: 

Senhor, deste ao padre Júlio Chevalier a graça de contemplar-te como o Bom Pastor. Olha para a tua 

Igreja e concede-lhe vocações que ela está precisando para anunciar a Boa Nova do Evangelho. 

Olha para os Missionários do Sagrado Coração, e dá-lhes as vocações necessárias para cumprir sua 

missão. Que sejam verdadeiras testemunhas do teu amor. Que todos, com um coração renovado, 

sejamos coração novo para um mundo novo, que brota do teu Coração de Filho, para a glória do Pai, 

na comunhão do Espírito Santo. Amém! 
 

Oração- Concluída pelo presidente  

 
LITURGIA EUCARÍSTICA 

RITO DA COMUNHÃO 

Pai Nosso 

Comunhão 

Oração Final 

Homenagem aos Catequistas  

Oração: Senhor, chamaste-me a ser catequista na Tua Igreja e na minha Paróquia. Confiaste-

me a missão de anunciar a Tua Palavra, de denunciar o  pecado, de testemunhar, com a 

minha vida, os valores do Evangelho. É pesada, Senhor, a minha responsabilidade, mas 

confio na Tua graça. Faz-me Teu instrumento para que venha o Teu Reino, Reino de amor e 

de Paz, de Fraternidade e Justiça. Amém! 
Avisos Paroquiais 

Aniversariantes 
 

RITOS FINAIS – CRISTO NOS ENVIA 

BENÇÃO FINAL 

CANTO FINAL 
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