16ºº DOMINGO DO TEMPO COMUM – 19 DE JULHO DE 2020
Celebração em Casa e em Família – Gal. Carneiro PR
* Diante do Altar na casa em família fazer o momento Orante, ou
pessoalmente.
*Alguém conduz a oração em família fazendo a função de
dirigente ou mesmo pessoalmente, se você está impossibilitado de
participar em Comunidade.
ACOLHIDA(dirigente) Celebremos a o encontro com a Palavra
de Deus, que nos conduz, orienta e motiva para a prática do bem. O
bem e o mal, assim como o joio e o trigo convivem até a colheita,
quando então serão separados e recolhidos aos seus lugares
pertinentes. Assim, neste final se semana a Palavra que celebramos
e meditamos nos convida a este olhar de exame de consciência
sobre a vida e aquilo que está ao nosso redor. Com alegria confiante,
coração e mente abertos ao Senhor iniciemos o nosso momento
orante.
SAUDAÇÃO (dirigente) Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém. - O Senhor que encaminha os nossos corações para

o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja conosco. Todos.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
DEUS NOS PERDOA (dirigente) Tende compaixão de nós, Senhor!
Todos: Porque somos pecadores!
Dirig.: Manifestai Senhor a vossa misericórdia!
Todos.: E dai-nos a vossa salvação!
Dirig.: Deus todo poderoso tenha compaixão de nós, Perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.: Amém
Dirig: Senhor, tende piedade de nós!
Todos.: Senhor, tende piedade de nós!
Dirig.: Cristo tende piedade de nós!
Todos.: Cristo tende piedade de nós!
Dirig.: Senhor tende piedade de nós!
Todos.: Senhor tende piedade de nós!

HINO DE LOUVOR(Glória) (Todos)

ORAÇÃO (Momento de silêncio para oração pessoal) (Dirigente)
Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas e
multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de
fé. Esperança e caridade guardemos fielmente os vossos
mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
ENCONTRO COM A PALAVRA: REFRÃO:
\\ PALAVRAS SANTAS DO SENHOR, EU GRAVAREI NO
CORAÇÃO \\
Obs.: As leituras Primeira Leitura Sabedoria 12,13.16-19, Salmo
85\86, Segunda Leitura Romanos 8,26-27, EVANGELHO
Mateus(13,24-43)
(Dirigente) O Senhor esteja conosco!
(Todos) Ele está no meio de nós
(Dirigente) PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo, +
segundo
Mateus
(Todos) Glória a vós, Senhor!
Naquele tempo: 24Jesus contou outra parábola à multidão: “O
Reino dos Céus é como um homem que semeou boa semente no seu
campo. 25Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio
no meio do trigo, e foi embora. 26Quando o trigo cresceu e as
espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. 27Os
empregados foram procurar o dono e lhe disseram: ‘Senhor, não
semeaste boa semente no teu campo? Donde veio então o joio?’ 28O
dono respondeu: ‘Foi algum inimigo que fez isso’. Os empregados
lhe perguntaram: ‘Queres que vamos arrancar o joio?’ 29O dono
respondeu: ‘Não! Pode acontecer que, arrancando o joio,
arranqueis também o trigo. 30Deixai crescer um e outro até a
colheita! E, no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo:
arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado.
Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro!”

Jesus contou-lhes outra parábola: “O Reino dos Céus é como
uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu
campo. 32Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando
cresce, fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore,
de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos”.
33
Jesus contou-lhes ainda outra parábola: “O Reino dos Céus é
como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções
de
farinha,
até
que
tudo
fique
fermentado”.
34
Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes
falava sem usar parábolas, 35para se cumprir o que foi dito pelo
profeta: “Abrirei a boca para falar em parábolas; vou proclamar
coisas
escondidas
desde
a
criação
do
mundo”.
36
Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos
aproximaram-se dele e disseram: “Explica-nos a parábola do
joio!” 37Jesus respondeu: “Aquele que semeia a boa semente é o
Filho do Homem. 38O campo é o mundo. A boa semente são os que
pertencem ao Reino. O joio são os que pertencem ao Maligno. 39O
inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos.
Os ceifeiros são os anjos. 40Como o joio é recolhido e queimado ao
fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos: 41o Filho do
Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu Reino todos os
que fazem outros pecar e os que praticam o mal; 42e depois os
lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de
dentes. 43Então os justos brilharão como o sol no Reino de seu Pai.
Quem tem ouvidos, ouça”.
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(Dirigente)– Palavra da Salvação
(Todos)– Glória a vós, Senhor
PARTILHANDO A PALAVRA (Alguém faz a leitura ou de
forma partilhada se lê)
“Mais três comparações no Sermão das Parábolas para percebermos
com que o Reino dos Céus se parece. Ele se parece com uma
plantação de trigo bom misturado com joio ruim, com o grão de
mostarda e com o fermento que se mistura com a farinha.

Olhe para um jardim ou uma horta e verifique se não há tiririca.
Se houver, é preciso cavar fundo e tirar a raiz, senão, em pouco
tempo, ela está de volta. Cuidado, porém, para não arrancar as
plantas boas juntamente com a tiririca. O joio costuma brotar nas
plantações de trigo. É parecido com o trigo e também tem espigas,
mas é tóxico. A parábola se refere à convivência entre gente boa e
gente má neste mundo. Há gente que trabalha para o poder
demoníaco, que tira do ser humano a sua dignidade, e há gente que
trabalha para tirar o pecado do mundo, para que o mundo seja
respirável e habitável para todos.
É preciso prestar atenção para não confundir o bem com o mal,
e vice-versa. Julgamentos precipitados podem tratar como joio o
que é trigo bom. Gostaríamos mesmo é de viver numa terra sem
males, sonho de todos os povos. A realidade, porém, é outra.
Convivemos com o diferente, e com o diferente mau. Nosso único
instrumento agrícola nesta plantação é o amor que se manifesta na
acolhida e no perdão. O bom semeador é capaz de introduzir no
campo do mundo coisas novas, ainda não conhecidas, que
aproximem sem romper, que encurtem as distâncias e façam brotar
gente de bom coração.
Deus se faz indulgente para com todos, julga com clemência e
governa com moderação, enquanto o Espírito vem em socorro de
nossa fraqueza e põe em nosso coração a melhor das intenções. Se
alguma vez parecermos joio, não deve ser por vontade nossa. Que
Deus nos dê tempo para que a má aparência se converta em trigo
bom. A intenção do Espírito responde pelo que eu quero, não pelo
que consigo. Aguardamos o fim dos tempos. Aí então a separação
se fará. O Reino é como o trigal no meio do qual aparece o joio, é
como o pequeno grão que dá um grande arbusto, é como o bom
fermento que faz a massa crescer.”*Côn. Celso Pedro da Silva, ‘A Bíblia dia a dia
2017’, Paulinas.

Diante da Palavra lida e meditada: Como podemos viver
concretamente durante a semana os apelos do Senhor?
PROFISSÃO DE FÉ (Dirigente) Professemos a nossa fé rezando
juntos.

PRECES: (Dirigente) Apresentemos a Deus Pai, neste domingo
celebrando em família e nas nossas casas as preces à Deus. (Faz-se
estas preces e outras de forma espontânea)
1.Concedei Senhor as nossas famílias o ânimo e a esperança, para
não desanimarem na semeadura das boas obras e dos bons exemplos
testemunhando com a vida aquilo que cada um professa pela fé
Rezemos...Senhor escutai a nossa prece
2. Por todos os enfermos, doentes da pandemia, por todos os que se
dedicam nos diversos cuidados para com os enfermos, pelas
famílias enlutadas especialmente as que perdem seus ente queridos
neste tempo de pandemia. Rezemos...Senhor escutai a nossa prece
3. Por todas as famílias fragilizadas, seja pelas dificuldades e
rupturas humanas, ou pelas dificuldades materiais, que o bom Deus
volva o seu olhar de misericórdia e cuidado... Rezemos....Senhor
escutai a Nossa Prece

4.Pelos vocacionados a vida matrimonial, que vivam o tempo do
namoro e do noivado em profunda abertura para com Deus,
perscrutando os seus projetos comuns a luz do Divino Espírito
Santo...Rezemos...Senhor Escutai a Nossa Prece
5. Por todos os que em espirito generoso dedicam as suas vidas nos
vários setores do comércio e indústria, fomentando o emprego e a
renda para a vida de tantos e tantas famílias, que o Senhor lhes
fortaleça e lhes dê o dom da sabedoria na gestão da vida e das coisas
materiais. Rezemos. Senhor escutai a nossa prece
PAI NOSSO(dirigente) Rezemos com amor e confiança, a oração
que o Senhor Jesus nos ensinou: (Todos)Pai nosso...
ATENÇÃO! - Mantenha a Igreja viva pelas orações e comunhão
espiritual. Pelo dizimo consciente em sua Comunidade ou Paróquia e pelo
senso de pertença
*Esteja atento as orientações de sua paróquia quanto a participação, o
respeito e a observância das medidas de cuidado no retorno com as
celebrações. Se porventura em seu município há restrição quanto as
celebrações e atividades de Igreja presenciais, procure intensificar a oração
em casa e os cuidados com o dom precioso da vida.
*Capelinhas, é a visita da mãe Maria, é a proximidade humana mesmo com
as medidas de precaução de uns dos outros. Pela oferta ali depositada
ajudamos a formar sacerdotes diocesanos e religiosos

Consagremos a Maria mãe de Jesus e nossa Mãe a nossa vida
e a semana que se inicia

BÊNÇÃO E DESPEDIDA(Dirigente) Abençoe-nos e guarde-nos
o Senhor Todo-poderoso cheio de misericórdia, sob a intercessão
de Maria mãe de Jesus e nossa mãe: Em nome do Pai e do Filho e
do Espírito Santo. Amém. - Seguindo Jesus, que nos chama e envia
para a missão permaneçamos em paz e que o Senhor nos
acompanhe sempre. T. Graças a Deus.

