XXI DOMINGO DO TEMPO COMUM
23 de agosto de 2020
Mês Vocacional: Vocação Leiga
Indicações: Na hora marcada, buscar participar da Missa transmitida pela sua paróquia
ou pela TV/rádio. E em um momento oportuno, reunir a família para juntos rezar esta
oração.
Para a oração em família, preparar em uma mesa um crucifixo, uma vela, a Bíblia aberta
em Mateus 16,13-20. Em alguns pedacinhos de papel, em formato de tijolinhos, escrever
o nome do Bispo, do pároco, do Papa, dos membros da família, dos catequistas, dos leigos
da comunidade que conhecer, etc. Assim, procurar ter pelo menos uns 10-15 papeizinhos,
um com cada nome.
INICIANDO NOSSA ORAÇÃO
CANTO INICIAL: Ó Pai somos nós o povo eleito
(https://www.youtube.com/watch?v=pGLgF84PM_0)
Refrão: Ó Pai, somos nós o povo eleito/ Que Cristo veio reunir (2x)
1. Pra viver da sua vida, aleluia,/ O Senhor nos enviou, aleluia!
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2. Pra ser Igreja peregrina, aleluia,/ O Senhor nos enviou, aleluia!
3. Pra ser sinal de salvação, aleluia,/ O Senhor nos enviou, aleluia
4. Pra anunciar o Evangelho, aleluia,/ O Senhor nos enviou, aleluia!
SAUDAÇÃO
Dirigente (D): Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo!
Todos (T): Amém!
Dirigente (D): Mês vocacional! Queremos ouvir a voz do Senhor que nos chama. Na
verdade, pelo batismo todos somos vocacionados. Neste fim de semana, em que
celebramos o 21º Domingo do tempo Comum, também meditamos sobre a nossa vocação
de batizados. O que significa vocação? O que significa ser batizado? Hoje, Jesus chama e
dá uma missão a Pedro, como fez conosco também. Que ouçamos a voz de Jesus e
saibamos dar nossa resposta a Ele. Estamos unidos em comunhão com nosso padre, que
celebra a missa, e com todas as famílias que também se reúnem para rezar.
Leitor (L): Estamos quase encerrando o mês. Recordemos os acontecimentos que vieram
até nós nestes dias. Quais alegrias tivemos? Quais desafios enfrentamos? Onde pudemos
perceber a bondade de Jesus em nossa vida?
Todos (T): Ó Senhor, vossa bondade é para sempre! Completai em mim a obra
começada.
Dirigente (D): Louvemos ao Senhor, Deus de nossa vida, por nos chamar e por colocar
dirigentes que nos guiem a Jesus, rezando juntos (ou cantando):
Todos (T): 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.
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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
Dirigente (D): Oremos: Ó Deus Santo, nós vos damos graças, pelo chamado que nos fazeis
em nosso batismo. Dai-nos a graça de conhecermos cada vez mais Vosso Filho Jesus, e
vivermos como irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém!
Todos: Amém!
O CENTRO É JESUS
L.: Assim lemos no profeta Isaías (cf Is 22,19-23): “Eu chamarei meu servo Eliacim [...]. Eu
o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi; ele abrirá, e ninguém poderá fechar; ele
fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro e aí terá o
trono de glória na casa de seu pai”.
T.: Deus escolhe homens e mulheres para servir ao povo!
L.: O profeta anuncia uma escolha de Deus. Eliacim foi escolhido como administrador. Por
isso, deverá ter as chaves do palácio, cuidar dos bens do Reino. E deverá fazer isso olhando
para o bem do povo, e não para seu próprio bem estar.
T.: Ser vocacionado é isso: servir a todos e buscar o crescimento da comunidade!
L.: Também lemos na Bíblia São Paulo dizer aos Romanos (cf. Rm1,33-36): “Ó
profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os
seus juízos e impenetráveis seus caminhos! Quem conheceu o pensamento do Senhor?
Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem antecipou a dar-lhe alguma coisa?
T.: Tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém!
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D.: Desde o início da história da salvação, Deus escolhe homens e mulheres para
comunicar ao povo a Sua vontade. Deus convida pessoa para que sirvam aos homens, e
possam assim, manifestar a Sua presença amorosa em meio ao povo. O Senhor escolheu
Abraão, Moisés, os profetas e muitos outros.
T.: Deus também me escolheu. O meu batismo é o chamado a servir a Deus e aos irmãos!
L.: Infelizmente, porém, algumas vezes o escolhido por Deus não vive bem a sua missão.
Acaba esquecendo-se Daquele que o chamou, e em vez de usar a missão para servir, usa
do chamado para engrandecer a si mesmo.
T.: Senhor, dai a humildade a todos os chamados por vós!
D.: Por mais que Deus escolha algumas, e lhes dê autoridade, ninguém é capaz de
antecipar-se a Deus. A única autoridade na Igreja deve ser a de Jesus. Ele é o centro. Quem
exerce alguma autoridade na comunidade, deve exercê-la em Jesus, do que jeito dele,
imitando a Ele. No serviço e na entrega. Quem não conhece Jesus e não se torna sua
ovelha, ouvindo a sua voz de Bom Pastor, não é capaz de pastorear ninguém.
T.: O centro é Jesus. Tudo é Dele, por Ele e para Ele. Glória a Jesus para sempre!
A PALAVRA DE DEUS ILUMINA NOSSA VIDA
D.: Vamos ouvir com atenção a Palavra Viva de Deus, que nos leva a conhecer a Jesus,
nosso Senhor!
CANTO DE ACLAMAÇÃO À PALAVRA: (https://www.youtube.com/watch?v=iQd0-ppdxeE)
Aleluia, aleluia, aleluia.
Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha Igreja;
e os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela.
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L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas (Mt 16,13-20)
(Ao final) Palavra da Salvação.
T.: Glória a vós, Senhor!
(Momento de silêncio, meditação e partilha).
Para ajudar na reflexão:
• “E vós, quem dizeis que eu sou”, pergunta Jesus. Responder esta pergunta pode ser
muito fácil, ou muito difícil. Muito fácil, se quisermos dar uma resposta pronta (Jesus é o
Filho de Deus, Senhor, Salvador, etc). Muito difícil se pensarmos em qual lugar Jesus ocupa
em nossa vida, em como estamos nos relacionando com Ele, em como respondemos à
sua proposta de amor e serviço.
• Perguntar “quem é Jesus para mim” é falar da nossa fé, da nossa resposta e adesão a
Ele. Como estamos vivendo nossa fé neste tempo de pandemia? Nossa fé tem se
fortalecido, ou está abalada? Temos nos aproximado de Jesus, ou nossas ações passam
longe de seus ensinamentos?
• Quando estamos em comunidade, encontramos com Jesus? Ou apenas nos
encontramos uns com os outros? Qual a posição que Jesus ocupa em nossas conversas,
em nossas reuniões, em nossos planejamentos paroquiais/ pastorais? • É possível ser
cristão sem imitar Jesus? É possível ser um batizado que não vive seu batismo? É possível
ser “católico não-praticante”? Jesus deu o poder das chaves a Pedro, não para controlar
quando chove e quando faz sol. Jesus colocou Pedro à frente da Sua Igreja, para conduzila em nome de Cristo. Nossos dirigentes (padres, bispos, coordenadores, etc) tem
conduzido a comunidade com o coração de Jesus?
D.: Embora algumas pessoas tenham a missão de serem dirigentes na Igreja, nas
comunidades, nas pastorais, a vocação, o chamado maior é sermos batizados. Sermos
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batizados é o que nos qualifica como Igreja. Por isso, todos somos responsáveis pela
caminhada da Igreja, na concretização do Reino de Deus. Como sinal desta nossa vocação
e do nosso compromisso de juntos construir, vamos pegar os papeizinhos com os nomes,
e montar uma pequena construção, como se fossem tijolinhos. Enquanto isso, cantamos:
CANTO DE MEDITAÇÃO: A edificar a Igreja (https://www.youtube.com/watch?v=XHoC5wUlW4)
Ref.: A edificar a Igreja do Senhor (3x). Irmão, vem, ajude-me. Irmã, vem, ajude-me. A
edificar a igreja do Senhor.
1. São Pedro é Igreja, São Paulo é Igreja. Somos Igreja do
Senhor. Eu sou a Igreja, você é Igreja. Somos Igreja do
Senhor.
2. Os leigos são Igreja, os padres são Igreja.
Somos Igreja do Senhor. Irmão, vem, ajude-me. Irmã,
vem, ajude-me. A edificar a Igreja do Senhor.
D.: Rezemos juntos, professando a fé que nos une, razão da nossa alegria!
T.: Creio em Deus Pai todo-poderoso...
PRECES (cf. Missal Dominical)
D.: Com fé, apresentemos a Deus, nosso Pai, nossas súplicas pela Igreja e pelo mundo.
T.: Senhor, aumentai a nossa fé!
• Senhor Deus, vos pedimos pelo papa, para que, como Pedro, reconheça Jesus e o
confesse para confirmar a fé de toda a Igreja. Nós vos suplicamos.
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• Senhor, olhai por todos nós, para que a nossa fé não seja algo estéril, sem vida, mas seja
fruto do nosso encontro pessoal com Jesus, que sempre nos leva aos irmãos. Nós vos
suplicamos.
• Pai de Bondade, olhai por todos nós batizados, para que vivendo nossa vocação de leigos
sejamos sal da terra e luz do mundo, e tenhamos maior comprometimento na missão, ao
mesmo tempo que nossa voz seja mais ouvida. Nós vos suplicamos.
(Preces Espontâneas)
D.: Concluamos nossas preces com a oração que Cristo, Único Mestre e Senhor, nos
ensinou:
Todos: Pai nosso que estais nos céus...
D.: Oremos: Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso
povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que, na instabilidade deste
mundo, fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
T.: Amém!
BÊNÇÃO: COMPROMISSO E MISSÃO
Todos fazem o sinal da cruz, enquanto alguém diz:
D.: O Senhor todo-poderoso e cheio de misericórdia nos abençoe e nos guarde, em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T.: Amém!
D.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!
T.: Para sempre seja louvado!
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