
 

Impresso no dia 4 de setembro de 2020, página 1. 

 

Paróquia Santo Antônio da Lapa 

Diocese de São José dos Pinhais 
 

24º. Domingo Comum 

12 e 13 de SETEMBRO de 2020 
Preparando a celebração da Missa: 

 

45 minutos  

antes da celebração 

- a equipe de acolhida iniciará as atividades  encontrando-se na capela do 

Santíssimo Sacramento para a oração e orientações. 

20 minutos  

antes da celebração 

- os MAC devem ter providenciado todo o necessário para missa: 

ambulas, alfaias, etc. 

 

- os músicos devem estar com os microfones e instrumentos conectados ao 

sistema de som. 

15 minutos 

antes da celebração 

- o técnico de som transmitirá o áudio das orientações disciplinares de 

prevenção contra o coronavírus no sistema de som da Igreja. 

 

Importante: que não haja música ou outra pessoa falando ao microfone ao 

mesmo tempo da transmissão do áudio de orientações. Concluída a 

transmissão das orientações, os músicos prepararem alguns cantos com a 

comunidade. 

05 minutos 

antes da celebração 

- novamente o técnico de som transmitirá o áudio das orientações 

disciplinares de prevenção contra o coronavírus no sistema de som da 

Igreja. 

 

- deverá estar formada a procissão para o início da celebração. 

  

Comentário inicial Conforme texto abaixo 

Ato Penitencial Recitado conforme subsídio Deus Conosco 

Hino de louvor Recitado 

Comentário à  

liturgia da Palavra 

Conforme texto abaixo. 

Seguido do canto abaixo. 

Preces Conforme orientado abaixo 

Oração Eucarística Conforme subsídio – VIII 

 

Santo – cantado 

Aclamações – recitadas 

Rito da Comunhão Cordeiro de Deus – cantado. 

 

Atenção: o primeiro MAC a receber a Sagrada Comunhão Eucarística, 

com a âmbula em mãos, serve-a aos músicos e cantores. Perguntar aos 

músicos e cantores antes da missa quem deles irá receber a Sagrada 

Comunhão Eucarística. 

 

Observação: O subsídio Deus Conosco traz a Oração para o Congresso Eucarístico Nacional. 

Pelo motivo da pandemia o Congresso foi transferido para 2021. Assim, não se diz esta oração. 

 

 

 



 

Impresso no dia 4 de setembro de 2020, página 2. 

 

COMENTÁRIO INICIAL 

 

Comentarista: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. 

O mês de setembro é o mês da Bíblia. Hoje a Palavra de Deus nos propõe falar de 

perdão. Apresenta-nos um Deus que ama sem cálculos, sem limites e sem medida; e 

nos convida a assumir uma atitude semelhante para com os irmãos que dia a dia 

caminham ao nosso lado. Celebramos hoje a missa pelos nossos dizimistas. O dízimo 

é sinal de nossa gratidão, é fruto do trabalho que entregamos a Deus partilhando com 

a comunidade. O dízimo é convite à generosidade, à fraternidade e à solidariedade. 

Deus seja louvado pelos nossos dizimistas! Acompanhando o texto da antífona de 

entrada nas telas, digamos juntos:  
 

Todos: OUVI, SENHOR, AS PRECES DO VOSSO SERVO  

E DO VOSSO POVO ELEITO:  

DAI A PAZ ÀQUELES QUE ESPERAM EM VÓS,  

PARA QUE OS VOSSOS PROFETAS  

SEJAM VERDADEIROS. 
 

Comentarista: Cantemos...  
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

- Não se faz a procissão com a Bíblia. 

 

Comentarista: O perdão será sempre nobre e digno, pois vem de Deus e de seu amor 

infinito. Feliz quem ama e perdoa, pois vive a misericórdia que liberta e salva. 

Cantemos... 
 

Canto: Dá-me a Palavra certa na hora certa e do jeito certo e pra pessoa certa. Dá-me 

a cantiga certa na hora certa e do jeito certo e pra pessoa certa. Palavra é como pedra 

preciosa, sim! Quem sabe o valor cuida bem do que diz. Palavra é como brasa: queima 

até o fim! Quem sabe o que diz: 1. Há de ser mais feliz. 2. Vai levar a Palavra. 
 

PRECES 

 

- depois de ditas às preces do folheto litúrgico, acrescenta-se: 

 

PELA VOSSA MISERICÓRDIA, ATENDEI-NOS, SENHOR! 
 

5. Que as atitudes de cuidado pela vida neste tempo de pandemia sejam as obras de 

misericórdia que nos configure à imagem de Jesus que trouxe vida em abundância 

para todas as pessoas, nós vos pedimos. 
 

6. Por todos os dizimistas: que pela contribuição do dízimo manifestem a Deus a 

gratidão por todos os benefícios recebidos, nós vos pedimos. 
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APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
Antes do canto, o comentarista diz: 

 

Comentarista: Com o pão e o vinho apresentaremos a Deus quem somos e o que 

temos. A cada ano na sexta-feira santa a Igreja no mundo inteiro realiza uma coleta 

para o sustento dos cristãos que residem na terra santa. Este ano a coleta foi 

transferida para o dia de hoje. Para você fazer a tua oferta pedimos que permaneça 

sentado no lugar onde você está. A equipe de acolhida irá até você. Após a oferta 

também lhe será oferecido o álcool em gel para a higienização das mãos. Ajudemos 

aquela minoria de pessoas que vivem nos lugares sagrados onde viveu, morreu e 

ressuscitou Jesus. Cantemos... 
 

RITO DA COMUNHÃO 
 

- Após a resposta: Senhor eu não sou digno (a) de que entreis em minha morada... e antes do início 

da distribuição da comunhão o comentarista diz: 

 

Comentarista: Para você participar da Sagrada Comunhão Eucarística permaneça em 

pé no lugar onde você está. A comunhão será distribuída diretamente na tua mão. 

Retire a máscara facial, eleve as tuas mãos em direção do ministro, e ao receber a 

Sagrada Comunhão Eucarística, ainda em pé, na frente do ministro, leve a Eucaristia 

diretamente para a tua boca. Acompanhando o texto nas telas, digamos juntos:  
 

Todos: QUÃO PRECIOSA É, SENHOR, VOSSA GRAÇA! 

EIS QUE OS FILHOS DOS HOMENS  

SE ABRIGAM SOB A SOMBRA  

DAS ASAS DE DEUS. 
 

Os músicos recebem a comunhão e em seguida, inicia-se o canto. 

 

AVISOS 
 

1. Atendimento de confissões: de quarta até sábado no horário das 09h às 11h, 

na secretaria paroquial. Para outros horários, combinar na secretaria paroquial. 
 

2. Se você tem idade superior a dezoito anos e tem o desejo de fazer a experiência 

de participar da catequese com pessoas adultas, busque informações na 

secretaria paroquial. O novo grupo de pessoas adultas para catequese iniciará 

no mês de outubro nas três paróquias da Lapa. 

 

3. Comunicado para os pais dos crismandos do ano de 2020 de todas as 

comunidades das três Paróquias da Lapa: entrar em contato com o catequista 

para receber as informações sobre a conclusão do percurso catequético e as 

orientações para preparar a celebração da crisma. 
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MINUTO DO DÍZIMO 

 

AGENTE DA PASTORAL DO DÍZIMO: Deus nos chama a viver integralmente a 

partilha do Evangelho que se expressa também pelo gesto do dízimo para o sustento 

da comunidade. O dízimo é sinal da nossa gratidão a Deus, do nosso ser Igreja, e da 

nossa pertença à comunidade de fé. É do compromisso com o dízimo que a Igreja 

vive e sustenta com dignidade sua missão pastoral, evangelizadora, religiosa e 

caritativa. Dízimo é força comunitária, é compromisso com a vida, é testemunho de 

fé que se traduz na partilha consciente e livre da pequena parcela dos bens 

necessários ao nosso sustento.  O dízimo arrecadado no mês de agosto foi o valor de 

vinte e nove mil, seiscentos e noventa e três Reais e setenta e cinco centavos. O 

demonstrativo financeiro encontra-se no edital. Queridos dizimistas, muito obrigado. 

Deus abençoe. 
 

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA APARECIDA 

e ORAÇÃO A SÃO BENEDITO 

 

Comentarista: Com o olhar voltado à imagem de Nossa Senhora Aparecida, 

rezemos juntos oferecendo esta oração pelos nossos dizimistas: 
 

Ave Maria, cheia de graça .... 
 

Canto: Dai-nos a bênção ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. 
 

Comentarista: E voltados à imagem de São Benedito, digamos: 
 

Todos: Glorioso São Benedito, grande confessor da fé, com toda a confiança 

vimos implorar a vossa valiosa proteção. Vós, a quem Deus enriqueceu com os 

dons celestes, concedei-nos as graças que ardentemente desejamos, para maior 

glória de Deus. Confortai o nosso coração nos desalentos. Fortificai nossa 

vontade de cumprir bem nossos deveres. Vinde orientar-nos nas horas decisivas 

da vida. Dai-nos confiança nos desânimos e sofrimentos. Sede nosso 

companheiro nas horas da solidão e desconforto. Assisti-nos e guiai-nos na vida e 

na hora da nossa morte, para que nós possamos bendizer a Deus neste mundo e 

participar com Ele na eternidade, junto com Jesus Cristo, a quem tanto amastes. 

São Benedito, rogai por nós. 


