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25º DOMINGO DO TEMPO COMUM  

COR VERDE – ANO C 

São Paulo, 22 de Setembro de 2019 

Missa: Comunidade São José  
 
                                                                                                                                                                                     

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 
                

“A PALAVRA DO SENHOR PERMANECE ETERNAMENTE” (Is 11,6-8) 
 

Animador: Em espírito de oração e ação de graças, reunimo-nos para celebrar a Eucaristia, 

Sacramento da alegria e da salvação. O Senhor renova em nós o seu amor, e manifesta a sua 

graça na força da sua Palavra, para que saibamos administrar os bens que nos foram confiados, 

com sabedoria e justiça. Alegres, 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 decisão de contribuir com o dízimo bem como a quantia destinada para essa 

finalidade é uma eleição feita pela própria consciência, iluminada pela Palavra de Deus, 

sensível às necessidades da Igreja e do próximo. Dízimo por si mesmo significa à décima 

parte daquilo que recebemos. A Igreja não estabelece um valor, mas cada cristão é convidado 

a colaborar com aquilo sua consciência acusar. Em nosso Santuário, muitos não colaboram 

com aquilo que realmente podem ou devem. Essa postura compromete o trabalho 

evangelizador no Santuário. Por isso, precisamos de você como dizimista! Rogamos que 

contribua com esta Casa, que também é sua. 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! 
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ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração 
 

GLÓRIA: Motivado pelo Presidente da Celebração 
 

OREMOS: Presidente da Celebração 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão Meditativo) 

1ª LEITURA: (Amós 8,4-7) 

SALMO RESPONSORIAL: (SL. 112) 

“Louvai o Senhor, que eleva os pobres! ” 

2ª LEITURA: (1 Tm.2,1-8) 

ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO: 

EVANGELHO: (Lucas 16,1-13) 

HOMILIA: 

PROFISSÃO DE FÉ: 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 
 

R./ Senhor, venha vosso reino de amor e justiça! 
  

1. “Pois quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes” (Lc. 16,10)  

Senhor, concedei a vossa Igreja e seus pastores coragem no anúncio do vosso Reino de justiça 

e paz; firmeza em denunciar as estruturas injustas que causam miséria, sofrimento e morte,  

nós vos rogamos: 

 

2. “Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade” (1 Tm. 2,4) 

Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração e São José, abençoai os 

devotos, dai coragem e perseverança aos que trabalham pela dignidade dos pobres, socorrei os 

necessitados, os refugiados, curai os doentes, e visitai os encarcerados, nós vos rogamos:     
 

3. “Ele distribuiu e deu aos pobres: a sua justiça permanece para sempre” (2 Cor.9,9) 
Senhor, nosso Deus Te damos graças por aqueles que são dizimistas em nosso Santuário, para 

que sintam no gesto de contribuir, a expressão mais forte de Cristo, que por amor serve, 

reparte e se doa. Suplicamos que associe a eles muitos outros dizimistas, nós vos rogamos: 
   

ORAÇÃO: Presidente da Celebração 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
RITO DA COMUNHÃO: 

PAI NOSSO: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 

AVISOS PAROQUIAIS:      

ANIVERSARIANTES: 
 

RITOS FINAIS – CRISTO NOS ENVIA 
BENÇÃO FINAL: 

CANTO FINAL: 


