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Credidimus Caritatis
24º DOMINGO DO TEMPO COMUM
COR VERDE – ANO C
São Paulo, 15 de Setembro de 2019
Missas: 10h30

AMADO SEJA POR TODA PARTE O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS! ETERNAMENTE!
MÊS DA BÍBLIA
AMBIENTE:
Coluna de vidro com a Bíblia grande, permanecer na porta de entrada durante todo o mês de Setembro
Intenções da Celebração
Acendimento das Velas do Altar e da Palavra – Mantra

“VOSSA PALAVRA É UMA LUZ EM MEU CAMINHO” (Sl.118)
Animador: Com alegria nos reunimos para celebrar nosso encontro festivo com o Pai bondoso e
misericordioso. Apesar de nossas infidelidades, ele não nos rejeita, mas vem ao nosso encontro
quando Dele nos afastamos. Jesus Cristo nos revela o rosto misericordioso do Pai. Como povo
reconciliado, louvemos seu grandioso amor, unidos a Nossa Senhora das Dores, neste dia a Ela
dedicado. Cantemos:
RITOS INICIAIS
PROCISSÃO DE ENTRADA: Cruz, Ministros da Palavra e Sagrada Comunhão, Acólitos, Coroinhas e Padre
SAUDAÇÃO:
MOMENTO DO DÍZIMO :

- Após a saudação inicial, o animador convida todos a sentarem. Somente quando sentarem anuncia:

Animador: MEMÓRIA DO DÍZIMO:
- Aquele que for fazer a primeira leitura (ou outro que estiver melhor preparado) lê o texto abaixo:

Leitor: A contribuição com o dizimo nasce de uma decisão pessoal que exprime um senso de
pertença afetiva com a Igreja, com o Santuário. Em cada final de semana, neste Santuário,
passam mais de duas mil pessoas, uma média de quinhentas por Missa. Mensalmente,
aproximadas oito mil homens e mulheres vem a esta Igreja. Ao acompanharmos o número
daqueles que se comprometem com o dízimo percebe-se que pouco mais quinhentas pessoas são
dizimistas. Por isso, precisamos de você como dizimista! Rogamos que tome a decisão de
contribuir com regularidade no trabalho de Evangelização feito neste Santuário. Seja dizimista!
- Inicia-se o canto, todos ficam em pé, entra o Banner da Campanha e coloca-se no lugar preparado.
Canto:

É o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador, compromisso na Igreja (bis).
1) Nada me falta em meu caminhar o Senhor abençoa a quem aprendeu a partilhar.
2) Vem ser dizimista na comunidade caminho seguro de verdadeira fraternidade.

Em seguida reza-se a Oração do Dizimista:

Padre: Senhor, tudo recebemos de vós, a vida e os bens, a luz do dia e a noite, o trabalho e o
descanso, a vida divina e o amor, que nos tornam vossos filhos e membros da vossa família, com
a oferta de nosso dízimo vos oferecemos os sofrimentos de cristo, os seus méritos e a nossa vida
para que, amando-vos, e amando a nossos irmãos, sejamos dignos de vossa bênção para nossa
vida e eternidade. Amém!
ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração
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GLÓRIA: Motivado pelo Presidente da Celebração
OREMOS: Presidente da Celebração

LITURGIA DA PALAVRA
(Refrão Meditativo)
1ª LEITURA: (Exo. 32,7-11.13-14)
SALMO RESPONSORIAL: (SL50)

“Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai.”
2ª LEITURA: (1 Tm.1,12-17)
ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO:
EVANGELHO: (Lucas 15,1-32)
HOMILIA:

ACOLHIDA DOS CATEQUISANDOS
(Após a homilia, o animador convida todos a sentarem e prossegue com o comentário a seguir)

Animador: Queridos catequistas, catequizandos e familiares, irmãos e irmãs, seguir Cristo é uma
caminhada longa, cujo primeiro passo é marcado pelo desejo sincero de conhecer concretamente o
Mestre, Jesus. Somos uma Igreja em torno do Senhor. Ao celebrarmos o rito de acolhida,
expressemos nossa adesão a Jesus e o anseio de difundir seu Evangelho.
Presidente: Estamos felizes em acolher os catequistas e os catequizandos que irão iniciar o
caminho do catecumenato. Na certeza de que Cristo está no meio de nós, queremos abençoar estes
irmãos e irmãs para a missão que esta comunidade lhes confia.
(O presidente dirige-se aos catequizandos e pergunta)

Presidente: Crianças para ser discípulo de Jesus Cristo e alimentar-se de sua Palavra, é necessário
que haja instrução no caminho que Ele revelou. É necessário ter os mesmos sentimentos de Jesus
e viver segundo o seu Evangelho; amar o Senhor Deus e o próximo, como Cristo nos ensina. Cada
um de vós, catequizandos, está de acordo em caminhar segundo o desejo de Jesus?
Catequizandos: Sim, estou!
(O presidente dirige-se aos catequistas e pergunta)

Presidente: E vocês, catequistas, a quem essa comunidade confia seus catequizandos, estão
dispostos a ajudá-los a seguir Jesus Cristo, auxiliando-os na oração, nas celebrações, na vida
comunitária, acompanhando cada um e suas famílias?
Catequistas: Sim, estamos!
(O presidente dirige-se aos pais e pergunta)

Presidente: E vocês pais e familiares estão dispostos a assumir o compromisso de acompanhar
este processo, sendo também vós, educadores na fé?
Pais: Sim, estamos!
Presidente: Que Deus confirme este bom propósito que assumimos como Igreja viva. Que Ele
nos torne discípulos fiéis de Jesus Cristo e que o Espírito Santo derrame sobre todos os dons
necessários para conhecer, acolher e amar o Santo Evangelho.

(Findado este diálogo, canta-se o refrão: “AQUELE QUE VOS CHAMOU” e presidente asperge as crianças. Após
a aspersão professa-se a fé e faz-se as preces como de costume)
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PROFISSÃO DE FÉ:
ORAÇÃO DOS FIÉIS:

R./ Senhor, nossa vida e salvação, atendei-nos!
1. “Transbordou a graça de Nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus” (1 Tm.1,14)
Enviai, Senhor, continuamente vosso Espírito sobre a Igreja, para que seja sempre iluminada
em sua caminhada e dedicada ao acolhimento dos pobres e pecadores, para que todos se sintam
amados por Deus e tocados pela sua misericórdia. Nós vos pedimos:
2. “Criai em mim um coração que seja puro” (Sl 50)
Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, abençoai os devotos, criai em
nós um coração decidido e puro, para reconhecermos nossas fraquezas e buscarmos a vossa
misericórdia, curai os doentes, socorrei os necessitados, e desempregados. Nós vos pedimos:
3. “Dai e vos será dado. Uma medida boa, socada, sacudida e transbordante será colocada
na dobra da vossa veste” (Lc 6,38)
Senhor, Te bendizemos por aqueles que são dizimistas em nosso Santuário, para que obtenham
sempre de Deus a certeza de que a sua opção pelo dízimo como forma de retribuição é uma fonte
de força evangelizadora para toda Igreja. Suplicamos que associe a eles muitos outros dizimistas.
Nós vos pedimos:
ORAÇÃO: Presidente da Celebração

LITURGIA EUCARÍSTICA
RITO DA COMUNHÃO:
PAI NOSSO:
COMUNHÃO:
ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO:
AVISOS PAROQUIAIS:
ANIVERSARIANTES:

RITOS FINAIS – CRISTO NOS ENVIA
BÊNÇÃO E ENVIO:

Presidente: Deus de amor e de bondade, que desejais salvar a todos e levá-los ao conhecimento
da verdade. Aumentai a fé nos corações dos que iniciam este tempo de catequese, para que sejam
discípulos fiéis da Vossa Palavra. Que sejam, assim conduzidos no caminho da verdade e da
vida. Abençoe-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
CANTO FINAL:

Av. Renata, nº 01 – Vila Formosa - Fones: - 2211-0448 - 2211-7873

Atendimento na Secretaria: Segunda à Sexta das 8:00 às 16:30 - Sábado das 8:00 ás 11:30

