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19º Domingo 
Tempo Comum 

08/08/2020

Preparar um pequeno altar ou mesa com Bíblia, vela e 
um cruci�xo. Um dos participantes conduz a 
celebração. 

1- MOMENTO DA LUZ E CANTO INICIAL
Enquanto se canta o refrão abaixo, acende-se a vela. 
Deixa a luz do céu entrar, / deixa a luz do céu 
entrar, / Abre bem as portas do teu coração, / 
E deixa a luz do céu entrar.

Após o acendimento da vela, todos �cam em pé e 
entoa-se o canto inicial.
Venha povo de Deus celebrar / nosso encontro de 
fraternidade, / É Jesus, nosso Mestre e Senhor/ que 
nos chama a viver na unidade. 

 2- SINAL DA CRUZ E SAUDAÇÃO
Motivador (M): Em nome do Pai + e do Filho e do 
Espírito Santo. 
Todos (T): Amém.  
M: Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o 
amor misericordioso do Pai e a comunhão com o 
Espírito Santo estejam com vocês! 
T:  Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de 
Cristo!
M: Estamos no 19º Domingo do Tempo Comum. 
Hoje a liturgia, através do primeiro Livro de Reis, nos 
conta a experiência mística feita por Elias no monte 
Horeb. Neste domingo, recordamos civilmente 
também o dia dos pais e com a Igreja no Brasil 
iniciamos a Semana Nacional da Família. Os pais são 
�guras importantes no seio da família. Eles têm a 
missão de junto com as mães educar os �lhos no 
amor e na lei de Deus. A família é a célula-mãe da 
sociedade e é através da vivência dela que se 

estreitam laços e se constroem caminhos para 
concretização de um mundo melhor. Com todas 
essas motivações nos alegramos e queremos abrir 
onosso coração para que o Senhor possa se 
comunicar conosco através dessa celebração. Neste 
espírito fraterno, vamos celebrar.

Ó Senhor nós chegamos felizes,/ a verdade 
queremos ouvir./ Tua palavra é luz que ilumina,/ 
os caminhos que vamos seguir:/
Venha povo de Deus celebrar / nosso encontro de 
fraternidade, / É Jesus, nosso Mestre e Senhor/ que 
nos chama a viver na unidade. 

3-RECORDAÇÃO DA VIDA Sentados
M: O silêncio é o “lugar” e o momento onde muitas 
vezes nos encontramos com Deus. Diante de tantos 
barulhos/ruídos produzidos pelo mundo e levando 
em conta nossa vida que é tão movimentada, em 
nossos dias, silenciar parece não só ser um exercício 
difícil, mas até mesmo impossível. Nesta recordação 
da vida, vamos pensar um pouco nesse assunto: 
Será que podemos identi�car quais são as situações 
de barulho/ruído que tem nos impossibilitado de 
fazermos uma experiência profunda com Deus? 
Quais são esses barulhos/ruídos? Será que 
conseguimos citá-los ou até mesmo enumerá-los? 
 
4- ESCUTA DA PALAVRA Sentados

Eu vim para escutar: Tua Palavra, tua Palavra, tua 
Palavra de Amor (BIS)
Eu gosto de escutar: Tua Palavra, tua Palavra, tua 
Palavra de Amor (BIS)
Eu quero entender melhor: Tua Palavra, tua 

Palavra, tua Palavra de Amor (BIS)
O mundo ainda vai viver: Tua Palavra, tua 
Palavra, tua Palavra de Amor (BIS)

O leitor responsável �ca em pé, dirige-se até a Bíblia, 
toma-a em suas mãos e voltado para os demais 
proclama a leitura. Os demais participantes ouvem 
sentados. 
(1 Reis 19,9a. 11-13a.) 
L1: Leitura do Primeiro livro de Reis. 
Ao �nal da leitura se diz: Palavra do Senhor. 
T: Graças a Deus! 
 
5- RODA DE CONVERSA EM FAMÍLIA Sentados
•  O que o texto diz para nós?
• De acordo com o texto, o que devemos fazer para 
ouvir a voz de Deus? 
• Quais os compromissos que o texto nos leva a 
assumir? 
 
Para re�etir:
“Mais importante que escutar as palavras, é adivinhar 
as angústias, sondar os mistérios, escutar o silêncio.” 
(dom Helder Câmara)

“O silêncio já se tornou para mim uma necessidade 
física espiritual. Inicialmente escolhi-o para aliviar-me 
da depressão. A seguir precisei de tempo para 
escrever. Após havê-lo praticado por certo tempo 
descobri, todavia, seu valor espiritual. E de repente dei 
conta de que eram esses momentos em que melhor 
podia comunicar-me com Deus. Agora sinto-me como 
se tivesse sido feito para o silêncio.” (Mahatma 
Gandhi)

6 – GESTO SIMBÓLICO-RITUAL (Sentados)

M: A palavra de hoje nos encoraja a buscar a Deus 
através do silêncio. Nossas orações, muitas vezes, 
são ricas de palavras e expressões bonitas, mas 
carentes de contemplação e profundidade. Neste 
momento, vamos fazer a experiência de um silêncio 
profundo, vamos buscar educar nosso corpo, alma 
e espírito para o silêncio. Nosso gesto vai ser feito 
de maneira pessoal. Que mesclemos nesse 
momento as várias atitudes que compõem a 
oração, o louvor e o agradecimento a Deus, mas 
também, o pedido necessitado e con�ante de 
poder contar com sua graça a cada dia. 
Preparando-nos para este momento, cantemos 
bem suavemente:
Agora é hora, de silêncio interior, de deixar 
Cristo falar, sua mensagem de Amor! (BIS)  
Cada membro da família faz o seu momento de 

oração pessoal. O ideal é que todos �quem sentados 
para melhor aproveitamento do silêncio. Após esse 
momento, o motivador �cando em pé dirige-se aos 
demais com as palavras abaixo.
M: Meus irmãos e minhas irmãos, ainda em espírito 
orante, �quemos em pé e rezemos juntos a Oração 
da Coleta deste domingo:
T: Em pé Deus eterno e todo-poderoso, a quem 
ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais 
um coração de �lhos, para alcançarmos um dia a 
herança que prometestes. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

7- ORAÇÃO FINAL E BÊNÇÃO Em pé

M: Deus nos ama profundamente, nos acolhe em 
sua vida, nos instrui por sua Palavra. Unindo-nos a 
Ele, rezemos com amor e con�ança a oração que 
seu Filho nos ensinou:
T: Pai-nosso... 
M: O Senhor esteja com vocês!
T: Ele está no meio de nós! 
M: O Senhor abençoe e guarde a vocês!  
T: Amém. 
M: O Senhor volte a sua face misericordiosa e tenha 
compaixão de vocês!
T: Amém.
M: O Senhor volva o seu divino olhar e dê a vocês a 
sua Paz!   
T: Amém. 
M: Abençoe a vocês o Deus todo-poderoso: Pai e 
Filho e Espírito Santo. 
Amém. 
M: Ouvindo Deus que fala no íntimo de nossos 
corações, �quemos bem e que Ele, o Senhor de 
nossas vidas, sempre esteja conosco.  
T: Graças a Deus! 

Santa Mãe Maria, nesta travessia,/ cubra-nos teu 
manto, cor de anil,/ guarda nossa vida, Mãe 
Aparecida,/ Santa padroeira do Brasil:/ Ave, 
Maria! Ave! Maria! (BIS) 
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