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ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ABERTURA
Não me abandones, Senhor, /Vem me sorrer,vem 
me socorrer, Vem me socorrer, /Depressa, vem, meu 
Senhor!
1. Ó Senhor, esculta a prece / Que te faço e o meu pedido! 
/ Vem! Me atende, Deus fiel! / Eu preciso ser ouvido. / Se 
vieres nos julgar, / Todo mundo está perdido.
2. Lembro os dias do passado: / Os teus feitos que me 
alentam. / Eu te estendo as minhas mãos, / A minh’alma 
está sedenta / Como terra esturricada, / Ressequida e 
poeirenta.
3. Vem, depressa, meu Senhor! / Vem, depressa, me 
escultar! / Meu espírito está fraco, / Eu já estou para 
desmaiar. / Não me escondas o teu rosto, / Para eu não 
me arrasar.
4. Vem, me ensina a fazer sempre, / Ó Senhor, tua vontade! 
/ Teu Espírito me guia / A uma terra conquistada. / Vem, 
renova minha vida, / das angústias libertada.

2. SAUDAÇÃO
-Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
-Amém.
-A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, 
nosso Senhor, estejam convosco.
-Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
-Senhor, diante de vós pedimos perdão pela falta de 
conscientização do sentido cristão do Dízimo e, formando 
um só coração,  queremos nos unir com todas as pessoas 
que vivem a alegria da partilha e a generosidade expressa 
no Dízimo.
Presidente: “Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu 
coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento! 
Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo 
é semelhante a esse: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo” (Mt 22,37-39).
Comentarista: Pelas vezes em que nossas ações, 
atitudes e palavras são contrárias aos mandamentos de 
Deus, pedimos perdão, Senhor!
-Piedade, piedade, piedade de nós! (Bis)
Presidente: “Dê a cada um conforme o impulso do seu 
coração, sem tristeza, nem constrangimento. Deus ama a 

quem dá com alegria” (2Cor 9,7).
Comentarista: Pelas vezes em que entregamos nosso 
Dízimo com tristeza, querendo usar esse dinheiro para 
outros fins, pedimos perdão, Senhor!
-Piedade, piedade, piedade de nós! (Bis)
Presidente: “Levantando os olhos, viu Jesus os ricos que 
depositavam suas ofertas no templo. Viu também uma 
viúva pobrezinha, depositar duas pequeninas moedas, 
e disse: Em verdade vos digo: Esta pobre viúva pôs 
mais do que os outros. Pois todos aqueles lançaram nas 
ofertas de Deus o que lhes sobra; esta, porém, deu de 
sua indigência, tudo o que lhe restava para seu sustento” 
(Lc 21,1-4).
Comentarista: Pelas vezes em que não nos 
comprometemos com o Dízimo porque achamos ser o 
que temos muito pouco para partilhar, pedimos perdão, 
Senhor!
-Piedade, piedade, piedade de nós! (Bis)
Presidente: “Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho 
a toda criatura” (Mc 16,15).
Comentarista: Pelas vezes em que não testemunhamos 
a riqueza evangelizadora do Dízimo, expressão do amor 
de Deus aos irmãos e a nós mesmos, pedimos perdão, 
Senhor!
-Piedade, piedade, piedade de nós! (Bis)
Presidente: Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna. -Amém.

4. HINO DE LOUVOR
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. / 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.Jesus Cristo, / com o Espírito Santo, / na glória 
de Deus Pai. Amém.

32.º DOMINGO DO TEMPO COMUM
- MÊS DIOCESANO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O DÍZIMO  - 
- NA SOLIDARIEDADE, REALIZA-SE O MILAGRE DA PARTILHA! -

Irmãos e irmãs, vivemos em uma sociedade que se pauta pela dinâmica do lucro, debilitando em nós a lógica do 
Reino, que é da partilha e da generosidade, e que constrói relações fraternas. Nosso Deus é solidário na partilha de 
seus dons e graças. Iniciemos este nosso encontro de irmãos e irmãs cantando!



5. ORAÇÃO DA COLETA
OREMOS (Silêncio): Deus de poder e misericórdia, afastai 
de nós todo obstáculo para que, inteiramente disponíveis, 
nos dediquemos ao vosso serviço. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
-Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

Aqueles que se comprometem com Jesus Cristo e os 
valores do Evangelho aprendem a correta utilização de 
bens materiais. Atentos, ouçamos o que a sua Palavra 
quer nos ensinar.

6. PRIMEIRA LEITURA (1RS 17,10-16)
Leitura do Primeiro Livro dos Reis.
Naqueles dias, 10Elias pôs-se a caminho e foi para 
Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva 
apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: “Por favor, traze-
me um pouco de água numa vasilha para eu beber”. 
11Quando ela ia buscar água, Elias gritou-lhe: “Por favor, 
traze-me também um pedaço de pão em tua mão”. 12Ela 
respondeu: “Pela vida do Senhor, teu Deus, não tenho 
pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha 
e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 
dois pedaços de lenha, a fim de preparar esse resto 
para mim e meu filho, para comermos e depois esperar 
a morte”. 13Elias replicou-lhe: “Não te preocupes! Vai e 
faze como disseste. Mas, primeiro, prepara-me com isso 
um pãozinho, e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e 
teu filho. 14Porque assim fala o Senhor, Deus de Israel: 
‘A vasilha de farinha não acabará e a jarra de azeite não 
diminuirá, até ao dia em que o Senhor enviar a chuva 
sobre a face da terra’”. 15A mulher foi e fez como Elias lhe 
tinha dito. E comeram, ele e ela e sua casa, durante muito 
tempo. 16A farinha da vasilha não acabou nem diminuiu 
o óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito por 
intermédio de Elias. -Palavra do Senhor.
-Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (SL 145 (146))
-Bendize, minh’alma, bendize ao Senhor!
-O Senhor é fiel para sempre,/  faz justiça aos que são 
oprimidos; / ele dá alimento aos famintos, / é o Senhor 
quem liberta os cativos.
-O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-
se o caído; o Senhor ama aquele que é justo. / É o Senhor 
quem protege o estrangeiro,
-Quem ampara a viúva e o órfão mas confunde os 
caminhos dos maus. / O Senhor reinará para sempre! 
Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os 
séculos.

8. SEGUNDA LEITURA (HB 9,24-28)
Leitura da Carta aos Hebreus.
24Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, 
imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de 
comparecer, agora, na presença de Deus, em nosso 
favor. 25E não foi para se oferecer a si muitas vezes, como 
o sumo sacerdote que, cada ano, entra no Santuário 
com sangue alheio. 26Porque, se assim fosse, deveria ter 
sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas foi 

agora na plenitude dos tempos, que, uma vez por todas, 
ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício 
de si mesmo. 27O destino de todo homem é morrer uma 
só vez, e depois vem o julgamento. 28Do mesmo modo, 
também Cristo, oferecido uma vez por todas, para tirar os 
pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez, fora 
do pecado, para salvar aqueles que o esperam.
-Palavra do Senhor.
-Graças a Deus!

9. EVANGELHO (MC 12,38-44)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Felizes os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos 
Céus.

-O Senhor esteja convosco!
-Ele está no meio de nós.
-Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, † segundo 
Marcos.
-Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, 38Jesus dizia, no seu ensinamento a 
uma grande multidão: “Tomai cuidado com os doutores 
da Lei! Eles gostam de andar com roupas vistosas, de 
ser cumprimentados nas praças públicas; 39gostam das 
primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares 
nos banquetes. 40Eles devoram as casas das viúvas, 
fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão 
a pior condenação”. 41Jesus estava sentado no Templo, 
diante do cofre das esmolas, e observava como a 
multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos 
depositavam grandes quantias. 42Então chegou uma 
pobre viúva que deu duas pequenas moedas, que não 
valiam quase nada. 43Jesus chamou os discípulos e disse: 
“Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que 
todos os outros que ofereceram esmolas. 44Todos deram 
do que tinha de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, 
ofereceu tudo aquilo que possuía para viver”.
-Palavra da Salvação!
-Glória a vós, Senhor!

11. PROFISSÃO DE FÉ
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, / criador do céu e da 
terra. / E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, 
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; / nasceu 
da Virgem Maria; / padeceu sob Pôncio Pilatos, foi 
crucificado, morto e sepultado. / Desceu à mansão dos 
mortos; / ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus; / está 
sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, / donde há de 
vir a julgar os vivos e os mortos. / Creio no Espírito Santo; 
/ na Santa Igreja Católica; / na comunhão dos santos; / na 
remissão dos pecados; / na ressurreição da carne; / na 
vida eterna. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE
-(Introdução e conclusão por conta do presidente da 
celebração)
1. Pela Igreja, para que, ao seguir os ensinamentos de 
Jesus, vivencie a partilha e a solidariedade, em especial 
com os mais necessitados, rezemos.



- Senhor, no vosso imenso amor, atendei-nos!
2. Pela nossa comunidade paroquial, para que, ao assumir 
com maior consciência e compromisso o dízimo, se torne 
cada vez mais fonte de vida e esperança, rezemos.
3. Por todos os dizimistas, que pela sua fidelidade 
promovem a ação evangelizadora em nossa paróquia, 
rezemos.
4. Por aqueles que ainda resistem ao chamado de Jesus 
para experimentar o seu amor no dízimo e nas ofertas, 
rezemos.
5. Por todos nós, para que, alimentados pela graça de 
Deus, consigamos realizar o milagre da partilha, rezemos.

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
1. Bendito seja Deus Pai, / Do universo criador, / Pelo pão 
que nós recebemos, / Foi de graça e com amor.
O homem que trabalha / Faz a terra produzir. / O 
trabalho multiplica os dons / Que nós vamos repartir.
2. Bendito seja Deus Pai, / Do universo o criador, / Pelo 
vinho que nós recebemos, / Foi de graça e com amor.
3. E nós participamos / Da construção do mundo novo 
/ Com Deus, que jamais despreza / Nossa imensa 
pequenez.

14. ORAÇÃO
-Orai, irmãos e irmãs, ...

(Sobre as Oferendas)
Lançai, ó Deus, sobre o nosso sacrifício um olhar de 
perdão e de paz, para que, celebrando a paixão do vosso 
Filho, possamos viver o seu mistério. Por Cristo, nosso 
Senhor. -Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA DIVERSAS 
CIRCUNSTÂNCIAS – VI-A

-O Senhor esteja convosco …
NA VERDADE, é justo e necessário, é nosso dever e 
salvação dar-vos graças e cantar-vos um hino de glória 
e louvor, Senhor, Pai de infinita bondade. Pela palavra 
do Evangelho do vosso Filho reunistes uma só Igreja de 
todos os povos, línguas e nações. Vivificada pela força do 
vosso Espírito não deixais, por meio dela, de congregar na 
unidade todos os seres humanos. Assim, manifestando a 
aliança do vosso amor, a Igreja transmite constantemente 
a alegre esperança do vosso reino e brilha como sinal 
da vossa fidelidade que prometestes para sempre em 
Jesus Cristo, Senhor nosso. Por esta razão, com todas as 
virtudes do céu, nós vos celebramos na terra, cantando 
(dizendo) com toda a Igreja a uma só voz:
-Santo, Santo, Santo...
NA VERDADE, vós sois Santo e digno de louvor, ó Deus, 
que amais os seres humanos e sempre os assistis no 
caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, 
presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu 
amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as 
Escrituras e parte o pão para nós.
-O vosso Filho permaneça entre nós!
NÓS VOS SUPLICAMOS, Pai de bondade, que envieis o 
vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e 

do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo e  o 
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
-Mandai o vosso Espírito Santo!
NA VÉSPERA de sua paixão, durante a última Ceia, 
ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus 
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, 
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice 
em suas mãos, vos deu graças novamente e o entregou a 
seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU 
SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
-Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a 
vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
CELEBRANDO, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, 
vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de 
cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes 
à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que 
ele venha e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da 
bênção.
OLHAI com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela 
vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi 
entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso 
amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, 
entre os membros do vosso Filho, cujo Corpo e Sangue 
comungamos.
-Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
RENOVAI, Senhor, à luz do Evangelho, a vossa Igreja que 
está em São José dos Campos. Fortalecei o vínculo da 
unidade entre os fiéis leigos e os pastores do vosso povo, 
em comunhão com o nosso Papa Francisco e nosso 
Bispo Cesar e os bispos do mundo inteiro, para que o 
vosso povo, neste mundo dilacerado por discórdias, 
brilhe como sinal profético de unidade e de paz.
-Confirmai na caridade o vosso povo!
LEMBRAI-VOS dos nossos irmãos e irmãs, que 
adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os 
falecidos, cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na luz 
da vossa face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a 
plenitude da vida.
-Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
CONCEDEI-NOS ainda, no fim da nossa peregrinação 
terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde 
viveremos para sempre convosco. E em comunhão com 
a bem-aventurada Virgem Maria, São José, seu esposo, 
com os Apóstolos e Mártires, e todos os santos, vos 
louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso 
Filho.
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-
Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e 
toda a glória, agora e para sempre. -Amém!

16. RITO DA COMUNHÃO
-Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela 
sabedoria do Evangelho, ousamos dizer:
-PAI NOSSO...
-Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa 



Diretor: Dom José Valmor Cesar Teixeira, SDB -Diretor Técnico: Diác. Mauri Guardia de Souza -Registro de Títulos e Documentos nº 173183 
Jornalista Responsável: Ana Lúcia Zombardi MTb 28496 -Redatora: COMISSÃO DIOCESANA DO FOLHETO LITÚRGICO  
Praça Monsenhor Ascânio Brandão, 01 -Jardim São Dimas -São José dos Campos -SP -CEP: 12.245-440 -Tel.: 3928-3911

Obs.: O folheto Nova Aliança está disponível para download no site da Diocese: www.diocesesjc.org.br

O AMOR NÃO TEM FRONTEIRAS
 Nada irritava mais Jesus do que ver os mestres da lei buscando honras,  veneração, prestígio, à medida 

que arruinavam as viúvas que não tinham ninguém para defendê-las. E nada Lhe dava mais alegria do que ver 
como as pessoas humildes agiam, como aquela viúva do templo, que ofereceu tudo o que tinha para seu sus-
tento. Para Jesus o importante é ver se somos generosos com os necessitados e se nosso coração está aberto 
para acolher a vontade daquele que nos criou. Ofertemos ao Senhor o que realmente temos, nossa vida como 
culto agradável e santo, e assim a nossa solidariedade será abençoada. Pois ao praticarmos a solidariedade e a 
partilha não devemos nos preocupar em olharmos a distinção de pessoas, e sim estar de coração aberto para as 
necessidades do outro. Somos chamados a viver a fraternidade que constrói o amor verdadeiro, que rompe todas 
as barreiras e dignifica os mais fracos e abandonados.

 Se vivermos fechados em nós mesmos  na busca de nosso próprio bem e não damos espaço para a fraterni-
dade, a nossa vida não floresce, não produz frutos. Por isso busquemos caminhar com Cristo na certeza de que 
nele temos tudo o que precisamos. Deixe-se abrir a essa experiência 

Fábio Vieira Custódio – Paróquia São Benedito – Alto da Ponte

SEGUNDA: Ez 47,1-2.8-9.12; Sl 45(46); 1Cor 3,9c-11.16-17; Jo 2,13-22.
TERÇA: Sb 2,23-3,9; Sl 33(34); Lc 17,7-10.
QUARTA: Sb 6,1-11; Sl 81(82); Lc 17,11-19.
QUINTA: Sb 7,22-8,1; Sl 118(119); Lc 17,20-25.
SEXTA: Sb 13,1-9; Sl 18(19); Lc 17,26-37.
SÁBADO: Sb 18,14-16;19,6-9; Sl 104(105); Lc 18,1-8.
DOMINGO: Dn 12,1-3; Sl 15(16); Hb 10,11-14.18; Mc 13,24-32 (Pro-
fecia escatológica).

LEITURAS DA SEMANA:

paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre 
livres do pecado e protegidos de todos os perigos, 
enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo Salvador.
-Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
-Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Apóstolos: Eu 
vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os 
nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; dai-
lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que 
sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.  -Amém.
-A paz do Senhor esteja sempre convosco.
-O amor de Cristo nos uniu.
-Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus.
-Cordeiro de Deus, ...
-Eu sou o Pão vivo, que desceu do céu: se alguém come 
deste Pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, 
que tira o pecado do mundo.
-Senhor, eu não sou digno(a) ...

17. CANTO DA COMUNHÃO
Não importa o tamanho da oferta, / O que conta é o 
amor que a conduz. / Nesta Ceia de pão e vinho, / 
Corpo e Sangue nos dás, ó Senhor!
1. Só em Deus acho repouso, / dele espero a salvação. / 
Ele é a Rocha que me salva, / força pra eu não ir ao chão. 
/ Até quando vocês juntos / contra um só atacarão?
2. Contra um muro que se inclina / ou parede a desabar? 
/ Já tramaram derrubar-me / e não sabem se calar. / Sua 
boca diz louvores, / dentro, pensam em condenar.
3. Povo, espera no Senhor, / abre a Ele o coração! / Todo 
homem é só um sopro, / mesmo os bons falam ilusão. / 
Se botarmos na balança, / sobem mais do que um balão!
4. “Só Deus tem poder e glória!” / Foi assim que eu 
entendi. / A bondade, só tu tens, / o amor se encontra em 
ti. / Dás conforme a gente faz, / também, isto eu entendi.

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Fortificados por este alimento sagrado, nós vos 
damos graças, ó Deus, e imploramos a vossa clemência; 

fazei que perseverem na sinceridade do vosso amor 
aqueles que fortalecestes pela infusão do Espírito Santo.  
Por Cristo, nosso Senhor.  -Amém.

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
-O Senhor esteja convosco!
-Ele está no meio de nós.
-Senhor nosso Deus, enriquecei vossos filhos e filhas 
com tesouros de vossa misericórdia e concedei-lhes paz 
e segurança para que, exultando em ação de graças, com 
alegria vos louvem. -Amém.
-Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho † e Espírito 
Santo. -Amém.
-Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe.
-Graças a Deus.

20. CANTO FINAL
1. Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao teu chamado de 
amor responder. / Na alegria te quero servir, e anunciar o 
teu reino de amor.
E pelo mundo eu vou, cantando o teu amor, pois 
disponível estou para servir-te, Senhor (bis).
2. Dia a dia, tua graça me dás; / Nela se apoia o meu 
caminhar. / Se estás ao meu lado, Senhor, / o que, então, 
poderei eu temer?

Cânticos: Hinário Litúrgico  - CNBB


