ANO 46 | C | VERDE

20º DOMINGO DO
TEMPO COMUM

VOCAÇÃO PARA A
VIDA EM FAMÍLIA
Dia dos Pais

RITOS INICIAIS

DE ABERTURA
1 CANTO
(L.: Sl 83, 10-11 | M.: Pe. José Weber, SVD)
Olhai, ó Deus, que sois a nossa proteção, / vede a face do eleito, vosso Ungido! / Na verdade, um só dia
em vosso templo, / vale mais do
que milhares fora dele!
1. Quão amável, ó Senhor, é vossa
casa, * quanto a amo, Senhor Deus
do universo! / Meu coração e minha carne rejubilam * e exultam de
alegria no Deus vivo!
2. Na verdade, um só dia em vosso
templo * vale mais do que milhares
fora dele! / Prefiro estar no limiar
de vossa casa, * a hospedar-me na
mansão dos pecadores!
3. O Senhor nunca recusa bem algum * àqueles que caminham na
justiça. / Ó Senhor, Deus poderoso
do universo, * feliz quem põe em
vós sua esperança!
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2 SAUDAÇÃO
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
T. Amém.
P. A graça de nosso Senhor Jesus
Cristo, o amor do Pai e a comunhão
do Espírito Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
P. (ou Anim.) Irmãos e irmãs, reunidos no amor do Senhor, celebramos o dia a Ele dedicado na
certeza de que tudo o que somos
e temos devemos a Ele, autor de
todas as bênçãos. Nossa resposta ao amor que Deus tem por nós
é uma vida colocada a serviço do
anúncio do Evangelho de maneira corajosa e consciente. Nesta
Eucaristia, demos graças pela vocação matrimonial, rezando por
nossas famílias, especialmente
as que enfrentam dificuldades.
Nossa prece também pelos nossos pais vivos e falecidos.
3 ATO PENITENCIAL
P. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a
morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e
ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai.
(Silêncio)
P. Senhor, que sois a plenitude da
verdade e da graça , tende piedade
de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que vos tornastes pobre
para nos enriquecer, tende piedade
de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que viestes para fazer de
nós o vosso povo santo, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.
4 GLÓRIA
Glória a Deus nas alturas, e paz na
terra aos homens por Ele amados. /
Senhor Deus, Rei dos céus, Deus
Pai todo-poderoso. / nós vos louvamos, nós vos bendizemos, / nós vos
adoramos, nós vos glorificamos, /
nós vos damos graças por vossa
imensa glória. / Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, / Senhor Deus,
Cordeiro de Deus, Filho de Deus
Pai. / Vós que tirais o pecado do
mundo, tende piedade de nós. /
Vós que tirais o pecado do mundo,
acolhei a nossa súplica. / Vós que
estais à direita do Pai, tende piedade de nós. / Só vós sois o Santo, só
vós, o Senhor, / só vós o Altíssimo,
Jesus Cristo, / com o Espírito Santo,
na glória de Deus Pai. Amém.
5 ORAÇÃO
P. Oremos: (silêncio) Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que
nossos olhos não podem ver; acendei em nossos corações a chama da
caridade para que, amando-vos em
tudo e acima de tudo, corramos ao
encontro das vossas promessas que
superam todo o desejo. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. O Senhor nos chama a anunciar com a nossa própria vida a fé
que proclamamos. Muitas vezes deveremos enfrentar incompreensões
e perseguições, mas sua Palavra
nos enche de coragem. Escutemos...
1

6 PRIMEIRA LEITURA
(Jr 38,4-6.8-10)
Leitura do Livro do Profeta Jeremias. Naqueles dias, 4disseram os
príncipes ao rei: “Pedimos que seja
morto este homem; ele anda com
habilidade lançado o desânimo entre os combatentes que restaram
na cidade e sobre todo o povo, dizendo semelhantes palavras; este
homem, portanto, não se propõe o
bem-estar do povo, mas sim a desgraça”. 5Disse o rei Sedecias: “Ele
está em vossas mãos; o rei nada
vos poderá negar”. 6Agarram então
Jeremias e lançaram-no na cisterna
de Melquias, filho do rei, que havia
no pátio da guarda, fazendo-o descer por meio de cordas. Na cisterna
não havia água, somente lama; e
assim ia-se Jeremias afundando na
lama. 8Ebed-Melec saiu da casa do
rei e veio ter com ele, e falou-lhe:
9
“Ó rei, meu senhor, muito mal procederam esses homens em tudo o
que fizeram contra o profeta Jeremias, lançando-o na cisterna para
aí morrer de fome; não há mais pão
na cidade”. 10O Rei deu, então esta
ordem ao etíope Ebed-Melec: “Leva
contigo trinta homens e tira da cisterna o profeta Jeremias, antes que
morra”. – Palavras do Senhor.
T. Graças a Deus.
7 SALMO

39(40)

Socorrei-me, ó Senhor, vinde logo
em meu auxílio!
1. Esperando, esperei, no Senhor *
e inclinando-se, ouviu meu clamor. /
Retiroume da cova da morte *
e de um charco de lodo e lama.
2. Colocou os meus pés sobre a rocha, * devolveu a firmeza a meus
passos. / Canto novo ele pôs em
meus lábios, * um poema em louvor ao Senhor.
3. Eu sou pobre, infeliz, desvalido, *
porém, guarda o Senhor minha
vida. / Vós me sois salvação e auxílio: * Vinde logo, Senhor, não tardareis.
8 SEGUNDA LEITURA (Hb 12,1-4)
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos: 1Rodeados como estamos
por tamanha multidão de testemunhas, deixamos de lado o que nos
pesa e o pecado que nos envolve.
Empenhemo-nos com perseveran2

ça no combate que nos é proposto,
2
com os olhos fixos em Jesus, que
em nós começa e completa a obra
da fé. Em vista da alegria que lhe foi
proposta, suportou a cruz, não se
importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus.
3
Pensai pois naquele que enfrentou
uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis
abater pelo desânimo. 4Vós ainda
não resististes até ao sangue na
vossa luta contra o pecado – Palavra
do Senhor.
T. Graças a Deus.
9 ACLAMAÇÃO

(Jo 10,27)

Aleluia, aleluia, aleluia.
Minhas ovelhas escutam minha voz,
minha voz estão elas a escutar; eu
conheço, então, minhas ovelhas,
que me seguem, comigo a caminhar.
10 EVANGELHO

(Lc 12,49-53)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, disse Jesus a seus
discípulos: 49Eu vim para lançar fogo
sobre a terra, e como gostaria que
já estivesse aceso! 50Devo receber
um batismo, e como estou ansioso
até que isto se cumpra! 51Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre
a terra? Pelo contrário, eu vos digo,
vim trazer divisão. 52Pois, daqui em
diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra
duas 53e duas contra três; ficarão divididos: o pai contra o filho e o filho
contra o pai; a mãe contra a filha e
a filha contra a mãe; a sogra contra a nora e a nora contra a sogra”
– Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.
11 HOMILIA

mansão dos mortos; /ressuscitou
ao terceiro dia, / subiu aos céus; /
está sentado à direita de Deus Pai
todo-poderoso, / donde há de vir a
julgar os vivos e os mortos. / Creio
no Espírito Santo; / na Santa Igreja
Católica; / na comunhão dos santos; / na remissão dos pecados; /
na ressurreição da carne; / na vida
eterna. Amém.
13 ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, elevemos com a
confiança de filhos nossas preces
a Deus que sempre nos escuta em
nossas necessidades. Rezemos:
T. Senhor, vinde em nosso auxílio!
1. Senhor, vossos profetas sempre foram incompreendidos por
anunciarem a verdade; conduzi os
pastores de vossa Igreja para que
sempre proclamem com coragem a
Verdade mesmo que isso lhes custe
a própria vida.
2. Senhor, testemunhar a beleza da
vocação matrimonial, às vezes, custa muito: somos incompreendidos
e caluniados; dai-nos permanecer
sempre com os olhos fixos em Jesus
para não desanimarmos na defesa
da família.
3. Senhor, que sois nossa salvação e
auxílio, socorrei os pais que se encontram doentes, desempregados
ou entregues ao vício; que a nossa
caridade seja sinal do vosso amor
para com eles. E àqueles que partiram desta vida, concedei-lhes o
descanso eterno.
4. Senhor, razão de nossa esperança; conduzi vossa Igreja em São
Paulo para que vivendo este tempo
sinodal, veja crescer em todos os
seus membros um coração convertido e missionário.
P. Tudo isso, pedimos a Vós, que viveis e reinais pelos séculos.
T. Amém.

12 PROFISSÃO DE FÉ
Creio em Deus Pai todo-poderoso /
Criador do céu e da terra, / e em
Jesus Cristo seu único Filho, nosso
Senhor, / que foi concebido pelo
poder do Espírito Santo; /nasceu
da Virgem Maria; / padeceu sob
Pôncio Pilatos, / foi crucificado,
morto e sepultado. / Desceu à

14 APRESENTAÇÃO DAS
OFERENDAS

(L.: Pe. Josmar Braga | M.: Pe. José Alves)

Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, porque tudo é teu.
1. É teu o pão que oferecemos, é
tua a vida que vivemos: obrigado,
Senhor.

2. É teu o vinho que ofertamos, é
tua a dor que suportamos: obrigado, Senhor.
3. A tua vida é nossa vida, na tua
casa recebida: obrigado, Senhor.
4. Na tua cruz crucificados, seremos teus ressuscitados: obrigado,
Senhor.
15 ORAÇÃO SOBRE AS
OFERENDAS
P. Acolhei, ó Deus, estas nossas oferendas, pelas quais enstramos em
comunhã convosco, oferecendo-vos o que nos destes, e recebendo-vos em nós. Por Cristo, nosso
Senhor.
T. Amém.
V
16 ORAÇÃO EUCARÍSTICA
(MR, p. 495)

P. É justo e nos faz todos ser mais
santos louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho,
nosso irmão. É ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por
nós todos, mandando que se faça a
mesma coisa que fez naquela ceia
derradeira. Por isso, aqui estamos
bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz
à voz dos anjos e à voz dos santos
todos, pra cantar (dizer):
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por ele,
CC. mandai vosso Espírito Santo, a
fim de que as nossas ofertas se mudem no Corpo † e no Sangue de
nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai vosso Espírito Santo!
Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para
o céu e deu graças, partiu o pão e o
entregou a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
Do mesmo modo, no fim da ceia,
tomou o cálice em suas mãos, deu
graças novamente e o entregou a
seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA,
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS

E POR TODOS, PARA REMISSÃO
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Tudo isto é mistério da fé!
T. Toda vez que se come deste Pão,
toda vez que se bebe deste Vinho,
se recorda a paixão de Jesus Cristo
e se fica esperando sua volta.
CC. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão;
nós queremos a vós oferecer este
Pão que alimenta e que dá vida,
este Vinho que nos salva e dá coragem.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E quando recebermos Pão e Vinho,
o Corpo e Sangue dele oferecidos, o
Espírito nos una num só corpo, pra
sermos um só povo em seu amor.
T. O Espírito nos una num só corpo!
1C. Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo
ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na
vossa paz.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
2C. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na Fé, na Caridade, e a Odilo, que é Bispo desta
Igreja, muita luz para guiar o seu
rebanho.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
3C. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e
da Igreja, São José, seu esposo, os
apóstolos e todos os santos, que na
vida souberam amar Cristo e seus
irmãos.
T. Esperamos entrar na vida eterna!
4C. A todos que chamastes para
outra vida na vossa amizade, e aos
marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Que
vivam para sempre bem felizes no
reino que para todos preparastes.
T. A todos dai a luz que não se apaga!
CP. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos
juntos o vosso reino que também é
nosso.
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo, em
Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, agora
e para sempre.
T. Amém.

17 RITO DA COMUNHÃO

DE COMUNHÃO
18
17 CANTO
(L.: Lc 12,51 e Sl 33 | M.: Pe. José Weber, SVD)
Pensai que eu vim trazer paz à terra? Eu vos digo que não! Vim trazer
divisão!
1. Bendirei o Senhor Deus em todo
o tempo, * seu louvor estará sempre em minha boca. / Minha alma
se gloria no Senhor, * que ouçam os
humildes e se alegrem.
2. Afasta a tua língua da maldade, * e
teus lábios, de palavras mentirosas. /
Afasta-te do mal e faze o bem. *
procura a paz e vai com ela em seu
caminho.
3. Clamam os justos, e o Senhor
bondoso escuta * e de todas as angústias os liberta. / Do coração atribulado ele está perto * e conforta
os de espírito abatido.
4. Muitos males se abatem sobre os
justos, * mas o Senhor de todos eles
os liberta. Mesmo os seus ossos ele
os guarda e os protege, * e nenhum
deles haverá de se quebrar.
5. Demos glória a Deus Pai onipotente / e a seu Filho, Jesus Cristo,
Senhor nosso, † e ao Espírito que
habita em nosso peito, * pelos séculos dos séculos. Amém.
19 ORAÇÃO APÓS A
COMUNHÃO
P. Oremos: (silêncio) Unidos a Cristo por este sacramento, nós vos
imploramos, ó Deus, que, assemelhando-nos a ele aqui na terra, participemos no céu da sua glória. Por
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
20 ORAÇÃO PELO SÍNODO
ARQUIDIOCESANO
T. Divino Espírito Santo, vós sois a
alma da Igreja / e renovais a face
da terra. / Vinde em nosso auxílio /
na realização do primeiro Sínodo
arquidiocesano de São Paulo. /
Renovai em nós a fé, a esperança e a caridade; / animai-nos com
um vivo ardor missionário / para
o testemunho do Evangelho nesta
Cidade imensa. / Seguindo o exemplo de Maria, Mãe da Igreja, / do
apóstolo São Paulo, Patrono de
nossa Arquidiocese, / de São José
de Anchieta, Santa Paulina e Santo
Antônio de Santana Galvão, / dos
bem-aventurados Padre Mariano e
Madre Assunta / e dos santos Pa3

droeiros de nossas Comunidades, /
sejamos também nós ardorosos
discípulos-missionários de Jesus
Cristo / para que, nele, todos tenham vida em abundância. / Divino Espírito Santo, iluminai-nos.
Amém!

RITOS FINAIS
21 BÊNÇÃO FINAL
(Tempo Comum II, p. 525)
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. A paz de Deus, que supera todo
entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor de Deus, e de seu
filho, nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Amém.
P. Abençoe-vos, Deus todo-poderoso, Pai e Filho † e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Ide em Paz, e que o Senhor vos
acompanhe.
T. Graças a Deus.
22 HINO DO SÍNODO
ARQUIDIOCESANO
Povo de Deus, / Igreja do Senhor, /
Caminhemos sempre unidos / num
só coração! / Quanta alegria! / Que
bênção tão grande! / O Evangelho
de Jesus anunciar.
1. No Páteo do Colégio / São Paulo
recebeu / A semente do Evangelho /
de santos missionários / Chegou a
nossa vez! É missão de todos nós! /
Boa Nova de Jesus, à cidade anunciar.
2. De Cristo somos nós / Discípulos-missionários / “Igreja em saída” /
ao encontro dos irmãos. / Levemos
generosos / a alegria do Evangelho. /
A todos os recantos / da cidade a
esperar.
3. Vem dar-nos, ó Senhor / fervor de
missionários / Envia teu Espírito /
e nos mostra o caminho. / Converte-nos agora / e renova a Tua Igreja. /
Concede aos teus filhos / unidade,
amor e fé.
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NOSSO CONFRONTO COM O MAL
No Evangelho deste domingo
há uma expressão de Jesus que
precisa ser bem compreendida.
Jesus está a caminho de Jerusalém, onde o espera a paixão e a
morte. Nesse contexto pergunta
aos Apóstolos: Julgais que Eu vim
estabelecer a paz na terra? No entanto, sabemos que Jesus pregou
sempre o perdão, a reconciliação
e transmitiu continuamente seu
desejo de paz. Por isso, estranham essas palavras: Vim trazer
a divisão. Precisamos lembrar que
Jesus fala em um sentido espiritual: assim a paz que Jesus nos
traz é fruto de uma luta constante contra o mal. O confronto não
é combater outras pessoas, mas
contra o inimigo de Deus e nosso,
o demônio.
A ação do diabo é precisamente
fomentar a desunião, a divisão,
a separação entre as pessoas. E,
na medida em que nos dividimos
entre nós, nos separamos também de Deus. Jesus está esperando que nós estejamos firmes em
nossa união com Deus e que estejamos dispostos a romper com
tudo o que possa nos separar do
amor de Deus e do amor ao nosso
próximo.
Tal como vemos o sofrimento
do profeta Jeremias, por vezes,
acontece que alguém passa por
um processo de conversão e,
como consequência, decide deixar aqueles comportamentos e
atitudes incompatíveis com a vida
de um verdadeiro cristão, de um
filho de Deus. Uma pessoa que,
por exemplo, decide ser honesta
nos negócios e, para isso, se afasta de condutas antiéticas, pode
acabar sofrendo incompreensões
e, até mesmo, verdadeiras perseguições.
Isso não nos deveria surpreender, porque Jesus Cristo sofreu
precisamente por falar a verdade
– confirmou ser o Filho de Deus
diante dos sumos sacerdotes, e,

por isso, foi condenado à morte
– e, na vida dos Apóstolos e dos
primeiros cristãos, todos tiveram
que sofrer incompreensões e
hostilidades pelo simples fato de
serem pessoas coerentes. Assim,
quem desejar seguir Jesus e comprometer-se sem hesitações com
a verdade, encontrará oposições
e se tornará, infelizmente, sinal
de divisão entre as pessoas, até
no interior das suas próprias famílias. O amor aos pais é um mandamento sagrado, mas, para ser
vivido de modo autêntico, nunca
pode ser anteposto ao amor de
Deus.
Além disso, o Evangelho traz outra expressão de Jesus: Vim trazer fogo à terra, e que quero senão que arda? O fogo é sinal do
amor ardente de Deus por todos
os homens. Jesus revela os seus
profundos sentimentos de amor,
de desejo de entregar a sua vida
para a salvação de todos. Jesus
enviou o Espírito Santo em Pentecostes, com o sinal esplendoroso
do fogo, das chamas que ardiam
e se colocaram sobre a cabeça de
cada um dos discípulos, homens
e mulheres, que se encontravam
reunidos. Eles se inflamaram com
o fogo divino e começaram a proclamar as maravilhas de Deus.
Esse continua sendo o desejo de
Deus: que todos e cada um de nós
nos tornemos discípulos missionários de Jesus: que sempre estejamos dispostos a aprender, como
bons discípulos, e sejamos verdadeiros apóstolos nos lugares em
que Deus nos colocou; que saibamos falar de Deus e da nossa fé
cristã, com alegria e convicção e
que sejamos difusores desse fogo
de amor, para incendiar outros
corações e aproximar as pessoas
de Deus, da Igreja, dos Sacramentos. Os cristãos deveríamos levar
mais a sério o empenho em propagar esse incêndio de amor.
Dom Carlos Lema Garcia
Bispo Auxiliar de São Paulo
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