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“ O caminho de Jesus é também o nosso caminho”.
21º Domingo do Tempo Comum - MÊS VOCACIONAL
Vocação para os Ministérios e Serviços na Comunidade - DIA NACIONAL DO CATEQUISTA
Reunidos para a celebração da páscoa semanal, somos convidados a nos deixarmos educar pelo
Senhor, abrindo o coração para o dom da sua salvação. Honramos a Eucaristia, com a qual nos
alimentamos na presença de Deus e dos irmãos, sempre que lhe permitimos produzir em nós frutos
de paz e justiça e trilhamos o caminho da porta estreita, que conduz ao banquete do Reino.
Celebremos em comunhão com os catequistas e com todos os servidores da comunidade.
Primeira Leitura: Is 66,18-21
Leitura do livro do profeta Isaías.
Assim diz o Senhor: 18 "Eu, que
conheço suas obras e seus
pensamentos, virei para reunir todos
os povos e línguas; eles virão e verão
minha glória. 19Porei no meio deles
um sinal e enviarei, dentre os que
foram salvos, mensageiros para os
povos de Társis, Fut, Lud, Mosoc,
Ros, Tubal e Javã, para as terras
distantes e para aquelas que ainda
não ouviram falar em mim e não
viram minha glória. Esses enviados
anunciarão às nações minha
glória 20e reconduzirão, de toda
parte, até meu santo monte em
Jerusalém, como oferenda ao Senhor, irmãos vossos
a cavalo, em carros e liteiras, montados em mulas
e dromedários, – diz o Senhor – e como os filhos
de Israel, levarão sua oferenda em vasos purificados
para a casa do Senhor. 21Escolherei dentre eles
alguns para serem sacerdotes e levitas, diz o
Senhor”. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
Salmo Responsorial: 116(117)
R. Proclamai o Evangelho a toda criatura!
1. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes,
povos todos, festejai-o!
2. Pois comprovado é seu amor para conosco, para
sempre ele é fiel!
Segunda Leitura: Hb 12,5-7.11-13
Leitura da carta aos Hebreus.
Irmãos, 5 já esquecestes as palavras de
encorajamento que vos foram dirigidas como a
filhos: “Meu filho, não desprezes a educação do
Senhor, não desanimes quando ele te
repreende; 6pois o Senhor corrige a quem ele ama
e castiga a quem aceita como filho”. 7É para a
vossa educação que sofreis, e é como filhos que
Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai
não corrige? 11No momento mesmo, nenhuma
correção parece alegrar, mas causa dor. Depois,
porém, produz um fruto de paz e de justiça para
aqueles que nela foram exercitados. 12Portanto,
“firmai as mãos cansadas e os joelhos
enfraquecidos; 13acertai os passos dos vossos pés”,
para que não se extravie o que é manco, mas
antes seja curado. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus

Evangelho: Lc 13,22-30
Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Lucas.
Naquele tempo, 22Jesus atravessava
cidades e povoados, ensinando e
prosseguindo o caminho para
Jerusalém. 23Alguém lhe perguntou:
“Senhor, é verdade que são poucos
os que se salvam? Jesus
respondeu: 24"Fazei todo esforço
possível para entrar pela porta
estreita. Porque eu vos digo que
muitos tentarão entrar e não
conseguirão. 25Uma vez que o dono
da casa se levantar e fechar a porta,
vós, do lado de fora, começareis a
bater, dizendo: ‘Senhor, abre-nos a
porta!’ Ele responderá: ‘Não sei de onde
sois’. 26Então começareis a dizer: ‘Nós comemos e
bebemos diante de ti e tu ensinaste em nossas
praças!’ 27Ele, porém, responderá: ‘Não sei de onde
sois. Afastai-vos de mim todos vós que praticais a
injustiça!’ 28Ali haverá choro e ranger de dentes
quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com
todos os profetas, no reino de Deus e vós, porém,
sendo lançados fora. 29Virão homens do oriente e
do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à
mesa no reino de Deus. 30E assim há últimos que
serão primeiros e primeiros que serão últimos”. –
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

Hoje rendemos graças a Deus
pela vocação dos leigos, que tanto
se dedicam à Igreja, ao serviço
gratuito, na generosidade de filhos e
filhas de Deus.
“Evocar o santo povo fiel de Deus é
evocar o horizonte para o qual
somos convidados a olhar e sobre o
qual refletir. O CATEQUISTA caminha
a partir de Cristo e com Ele; não é
uma pessoa que parte de suas
próprias ideias e gostos, mas que se
deixa olhar por Ele, porque é este
olhar que faz arder o coração”,
nos diz o papa Francisco.

Programação da Semana
Dia Horário
Atividades
21º Doming
um
Domingoo do Tempo Com
Comum
25 Dom
Dia Nacional do(a) Catequista.
Missas na Matriz: 8h/10h30/19h.
09h
Missa na Comunidade Santa Edwiges.
26 Seg 09h
18h
20h

Missa - Nossa Senhora da Defesa.
Terço das mulheres
Terço dos homens.

27 Ter
28 Qua
13h
19h

Não há expediente na Matriz.
Bazar Beneficente: Com. Sta. Edwiges (Até 17h).
Curso de dança.

29 Qui 08h
14h
15h

Acupuntura (Até 10h)
10h).
Pastoral da Saúde: Visita aos enfermos.
Encontro de Oração: Comunidade Sta. Edwiges.

30 Sex 15h

Missa na Matriz.

31 Sab 09h30 Catequese de Primeira Eucaristia.
13h
Bazar Beneficente: Com. Sta. Edwiges (Até 17h).
18h
Missa - Nossa Senhora da Defesa.
1º Dom

22º Doming
um
Domingoo do Tempo Com
Comum
Início do mês da Bíblia.
Missas na Matriz: 8h/10h30/19h.
09h
Missa na Comunidade Santa Edwiges.
14h30 Tarde de Espiritualidade de Ministros e
Coordenadores.

AGENDA:
08/09 Dom 12h: Almoço Comunitário
13/09 Sex 20h30: Bingão.
14/09 Sáb 19h: Missa Solene Exaltação da Santa Cruz.
21/09 Sáb 14h: Preparação para o Batismo.
21, 22, 28 e 29/09 a partir das 19h: Festa da Primavera.
05/10 Sáb 14h: Curso de Noivos.

A VOCAÇÃO DO LEIGO
A santa Igreja, por instituição divina, é organizada e
governada com uma variedade admirável. «Assim como num
mesmo corpo temos muitos membros, e nem todos têm a
mesma função, assim, sendo muitos, formamos um só corpo
em Cristo, sendo membros uns dos outros» (Rm. 12, 4-5). A
unidade da Igreja se realiza na diversidade de rostos,
carismas, funções e ministérios.
Portanto, ainda que, na Igreja, nem todos sigam pelo
mesmo caminho, todos são, contudo, chamados à santidade,
e a todos coube a mesma fé pela justiça de Deus. Ainda que,
por vontade de Cristo, alguns são constituídos doutores e
pastores em favor dos demais, reina, porém, igualdade entre
todos quanto à dignidade e quanto à atuação, comum a todos
os fiéis, em favor da edificação do Corpo de Cristo.
Assim como o leigo não pode substituir o pastor, o pastor
não pode substituir os leigos e leigas naquilo que lhes
compete por vocação e missão. Essa é a vocação do leigo:
ser “Homens e mulheres da Igreja no coração do mundo e
homens e mulheres do mundo no coração da Igreja” (Puebla,
n. 786 - 1979), a serviço do bem comum, da missão
evangelizadora e da transformação social, em vista do Reino
de Deus. Somos chamados a ser “Sal da Terra e Luz do
Mundo” (Mt 5, 13-14).
Mércia Ap. da Silva Ferreira (Par. Sagrada Família - SBC Anchieta)

A salvação é proposta para todos.
Alguém pergunta a Jesus se é pequeno o
número dos que se salvam. A sua resposta sai do
“quantos” para o “como” nos salvamos. Dois
ensinamentos: um negativo e outro positivo. Não
basta pertencer a um povo, a uma família, a uma
instituição e, podemos dizer, nem mesmo à Igreja.
“Não sei de onde sois”. É preciso algo mais.
É o que Ele nos revela ao falar da “porta estreita”.
O que nos coloca no caminho da salvação é
uma decisão pessoal. Há dois caminhos e com
grandes diferenças: um de vida e outro de morte.
É preciso escolher um e renunciar ao outro.
O caminho da morte parte do ódio, da mentira e
da opressão. O caminho da vida consiste em
amar a Deus e ao próximo. E é estreito porque
exige fidelidade no seguimento de Cristo e esforço
para amar os irmãos.
(Frei César Külkamp)

LITURGIA DIÁRIA (26/08 A 1º/09/19
26/08: S. Zefevino (Papa)
1Ts 1,1-5.8b-10; Sl 149; Mt 23,13-22.
27/08: Sta. Mônica (Viúva)
1Ts 2,1-8; Sl 138(139); Mt 23,23-26.
28/08: Santo Agostinho (Bispo e Dr. da Igreja)
1Ts 2,9-13; Sl 138(139); Mt 23,27-32.
29/09: Martírio de S. João Batista (Profeta e
precursor do Messias)
Jr1,17-19; Sl 70(71); Mc 6,17-29.
30/09: Bv Eutáquio van Lieshout (Religioso)
1Ts 4,1-8; Sl 96(97); Mt 25,1-13.
31/08: S. Raimundo Nonato (Religioso)
1Ts 4,9-11; Sl 97(98); Mt 25,14-30.
1º/09: Sto. Egídio (Abade)
Eclo 3,19-21.30-31; Sl 67(68); Hb 12,18-19.22-24;
Lc 14,1.7-14.

Dizimistas Aniversariantes da Semana
26 – Conceição Aparecida de Lima Costa
26 – Hermógenes Fernandes
27 – Letícia Ledo Silva
27 – Maria Aparecida Santoro D. Macedo
28 – Allan Souza da Silva
28 – Rita de Cássia Pereira Catini
29 – José Fernando Bitencourt do Nascimento
30 – Afonso Augusto de Andrade ( * )
30 – Leila Kely Nobrega
31 – Paulo Henrique M. Penha
31 – Rosangela Maria P. Bonaroti
( * ) = Comunidade Santa Edwiges

O Dízimo é o gesto
concreto que expressa
nossa participação na
vida da Igreja
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