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Credidimus Caritatis
26º DOMINGO DO TEMPO COMUM
COR VERDE – ANO C
São Paulo, 29 de Setembro de 2019
Missas: 09h00

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

“TUA PALAVRA É LÃMPADA PARA OS MEUS PÉS, SENHOR”
Animador: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao banquete que o Senhor nos preparou!
Hoje, comemorando o Dia da Bíblia, a Igreja nos convida a sermos fieis anunciadores da
Palavra, seguindo seus ensinamentos, e a acolher com compaixão e solidariedade os que
sofrem, os pobres, os excluídos. 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: Dízimo e ofertas são duas colaborações distintas para com a Igreja. O Dízimo é uma
colaboração regular, mensal e sistemática, fruto da fé. As ofertas são colaborações pontuais de
menor soma, normalmente feitas durante a coleta. Quem faz ofertas também deve ser dizimista.
Em nosso Santuário um número expressivo de fiéis pensam que fazendo ofertas não precisam
ser dizimista. Essa consciência compromete a Evangelização, pois as ofertas são volúveis e não
regulares. Ao passo que o dízimo é constante, oferece segurança a comunidade. Assim, mesmo
que você faça sua oferta nas Missas, deveria buscar ser dizimista. Ajude este 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!
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ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração
GLÓRIA: Motivado pelo Presidente da Celebração
OREMOS: Presidente da Celebração

LITURGIA DA PALAVRA

Animador: Que a Palavra de Deus nos ajude a entender melhor o que Jesus deseja para nós,
partilhando o que temos com o nosso próximo.
(Refrão Meditativo)
1ª LEITURA: (Amós 6,1.4-7)
SALMO RESPONSORIAL: (SL. 145)

“Bendize, minha alma, e louva ao Senhor!”
Animador: O Evangelho nos questiona sobre uma realidade concreta: ricos vivendo
luxuosamente e pobres vivendo na miséria. Aclamemos o Evangelho:
ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO:
EVANGELHO: (Lucas 16,19-31)
HOMILIA:
PROFISSÃO DE FÉ:
ORAÇÃO DOS FIÉIS:

R./ Conduzi-nos, ó Pai, para junto de vós!
1. “Procure a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão” (1 Tm.6,11)
Fazei, Senhor, a Igreja cada vez mais dócil ao Espírito Santo, iluminada pela vossa Palavra, na
sua opção pelos pobres e sofredores, sempre fiel a missão de renovar o mundo, nós vos
suplicamos:
2. “Guarde o mandamento puro, de modo integro e sem mancha.” (1 Tm.6,14)
Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração abençoai os devotos que rezam
o 9º dia da Novena Perpétua de Nossa Padroeira, dai-nos um coração aberto à vossa Palavra,
consolai os tristes, amparai os necessitados e desempregados, curai aos doentes, nós vos
suplicamos:
3. “A quem recolhia muito, nada lhe sobrava; e a quem recolhia pouco, nada lhe faltava”(2Cor. 8,15)
Senhor, nosso Deus Te damos graças por aqueles que são dizimistas em nosso Santuário, fazei
que o dízimo nos eduque para a prosperidade, para a benção e para pedirmos a Deus o
suficiente para vivermos dignamente como seus filhos. Suplicamos que associe a eles muitos
outros dizimistas, nós vos suplicamos:
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:
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