
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ABERTURA
És um Deus justo, ó Senhor, / E justiça é tua 
sentença! / Trata teu servo, ó Senhor, / De 
acordo com tua clemência!
1. As nações que tu criaste, / Virão todas te 
adorar, / Pois fizeste maravilhas / Que nos le-
vam a te louvar. / Tu somente és o Senhor, / Só 
tu sabes governar.
2. Vem! Me ensina teus caminhos: / Só por 
eles quero andar. / Guia bem meu coração, / 
Para contigo eu sempre estar. / O teu nome, 
meu Senhor, / Quero sempre respeitar.

2. SAUDAÇÃO
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito San-
to.
- Amém.
- A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o 
Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
- No início desta Celebração Eucarística, pe-
çamos a conversão do coração, fonte de re-
conciliação e comunhão com Deus e com os 
irmãos e irmãs (pausa).
- Confessemos os nossos pecados:
- Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, 
irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes 
por pensamentos e palavras, atos e omis-
sões, por minha culpa, minha tão grande 
culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e 
santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis 
por mim a Deus, nosso Senhor.
- Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos condu-
za à vida eterna. - Amém.
- Senhor, tende piedade de nós!
- Senhor, tende piedade de nós!
- Cristo, tende piedade de nós!
- Cristo, tende piedade de nós!

- Senhor, tende piedade de nós!
- Senhor, tende piedade de nós.

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, / Se-
nhor Deus, Cordeiro de Deus, / Filho de Deus 
Pai. / Vós que tirais o pecado do mundo, / 
tende piedade de nós. / Vós que tirais o pe-
cado 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 Es-
pírito Santo, / na glória de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO DA COLETA
OREMOS (Silêncio): Ó Deus, Pai de bondade, 
que nos redimistes e adotastes como filhos 
e filhas, concedei aos que creem no Cristo a 
verdadeira liberdade e a herança eterna. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Sb 9,13-18)
Leitura do Livro da Sabedoria.
13Qual é o homem que pode conhecer os de-
sígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o 
desígnio do Senhor? 14Na verdade, os pensa-
mentos dos mortais são tímidos e nossas re-
flexões incertas: 15porque o corpo corruptível 
torna pesada a alma e tenda de argila oprime 
a mente que pensa. 16Mal podemos conhecer 
o que há na terra, e com muito custo compre-
endemos o que está ao alcance de nossas 
mãos; quem, portanto, investigará o que há 
nos céus? 17Acaso alguém teria conhecido o 
teu desígnio, sem que lhe desses Sabedoria e 
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SETEMBRO: MÊS DA BÍBLIA
Sejam todos bem-vindos irmãos e irmãs em Cristo Jesus para esta Celebração Eucarís-

tica. É com muita alegria que, hoje, iniciamos com toda a Igreja no Brasil o mês dedicado à 
Palavra de Deus. Que possamos todos nós, mergulhados no desejo de nos aprofundarmos 
cada vez mais na Sagrada Escritura, abrir o coração e a mente para tudo aquilo que Deus 
tem a nos dizer. A liturgia deste domingo é um convite para que sejamos seus discípulos. No 
entanto, a opção pelo Reino de Deus é um caminho de renúncias e sofrimentos. Tudo isso é 
fruto de um amor doação da própria vida em prol do Reino de Deus na terra. Iniciemos nossa 
celebração cantando!



do alto lhe enviasses teu santo espírito? 18Só 
assim se tornaram retos os caminhos dos que 
estão na terra, e os homens aprenderam o que 
te agrada, e pela Sabedoria foram salvos”. 
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (89(90))
- Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós.
- Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando 
dizeis: “Voltai ao pó, filhos de Adão!” / Pois mil 
anos para vós são como ontem, qual vigília de 
uma noite que passou.
- Eles passam como o sono da manhã, / são 
iguais à erva verde pelos campos: De manhã 
ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e 
logo seca.
- Ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai 
ao nosso coração sabedoria! / Senhor, voltai-
-vos! Até quando tardareis? Tende piedade e 
compaixão de vossos servos!
- Saciai-nos de manhã com vosso amor, e 
exultaremos de alegria todo o dia! / Que a 
bondade do Senhor e nosso Deus repouse 
sobre nós e nos conduza! Tornai fecundo, ó 
Senhor, nosso trabalho.

8. SEGUNDA LEITURA (Fm 9b-10.12-17)
Leitura da Carta de São Paulo a Filêmon.
Caríssimo: 9bEu, Paulo, velho como estou e 
agora também prisioneiro de Cristo Jesus, 
10faço-te um pedido em favor do meu filho que 
fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo.12Eu 
o estou mandando de volta para ti. Ele é como 
se fosse o meu próprio coração. 13Gostaria de 
tê-lo comigo, a fim de que fosse teu represen-
tante para cuidar de mim nesta prisão, que eu 
devo ao evangelho. 14Mas eu não quis fazer 
nada sem o teu parecer, para que a tua bon-
dade não seja forçada, mas espontânea. 15Se 
ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja 
para que o tenhas de volta para sempre, 16já 
não como escravo, mas, muito mais do que 
isso, como um irmão querido, muitíssimo que-
rido para mim quanto mais ele o for para ti, 
tanto como pessoa humana quanto como ir-
mão no Senhor. 17Assim, se estás em comu-
nhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a 
mim mesmo. - Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Lc 14,25-33)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo 
e ensinai-me vossas leis e mandamentos!

- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, 

† segundo Lucas.
- Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, 25grandes multidões acom-
panhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: 
26“Se alguém vem a mim, mas não se desape-
ga de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus 
filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua 
própria vida, não pode ser meu discípulo. 
27Quem não carrega sua cruz e não caminha 
atrás de mim, não pode ser meu discípulo. 
28Com efeito: qual de vós, querendo construir 
uma torre, não se senta primeiro e calcula os 
gastos, para ver se tem o suficiente para termi-
nar? Caso contrário, 29ele vai lançar o alicerce 
e não será capaz de acabar. E todos os que vi-
rem isso começarão a caçoar, dizendo: 30‘Este 
homem começou a construir e não foi capaz 
de acabar!’ 31Ou ainda: Qual o rei que ao sair 
para guerrear com outro, não se senta primei-
ro e examina bem se com dez mil homens 
poderá enfrentar o outro que marcha contra 
ele com vinte mil? 32Se ele vê que não pode, 
enquanto o outro rei ainda está longe, envia 
mensageiros para negociar as condições de 
paz. 33Do mesmo modo, portanto, qualquer 
um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, 
não pode ser meu discípulo!”
- 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 cruci-
ficado, morto e sepultado. / Desceu à mansão 
dos mortos; / ressuscitou ao terceiro dia, su-
biu 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 ressur-
reição da carne; / na vida eterna. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE
Orientados e alimentados pela Palavra de 
Deus, apresentemos a Deus Pai, por meio de 
Jesus, nossas orações para que, na força do 
Espírito Santo, Ele nos atenda, rezemos:
- Ó Pai, acolhei nossa oração.
1. Senhor Deus, que vossa Palavra oriente, 
ilumine e alimente nosso Papa Francisco em 
sua missão de Pastor diante de vossa Igreja, 
rezemos.
2. Senhor Deus, que vossa Santa Palavra al-
cance e sustente a vida e a missão de nosso 
bispo Dom Cesar, a de nossos padres, diá-
conos e seminaristas para que não faltem ao 
vosso povo pessoas que o conduzem ao ca-
minho ao Reino de Deus, rezemos.



3. Senhor Deus, que a Casa da Acolhida, que 
aniversaria no dia de hoje,  continue anuncian-
do a vossa Palavra a todos aqueles que ainda 
não o conhecem e que, conhecendo-o, pos-
sam se converter ao Reino de Deus, rezemos.
4. Senhor Deus, que na celebração da Fes-
ta da Natividade de Nossa Senhora, no pró-
ximo dia 8, nossas pastorais, movimentos e 
organismos eclesiais, iluminados por Vossa 
Palavra, possam propagar o vosso perdão e 
a vossa misericórdia a todos aqueles que ne-
cessitam de vós, rezemos.
5. Senhor Deus, que por meio de vossa San-
ta Palavra sejam consolados todos aqueles 
que sofrem com a perda de um ente querido 
e conceda a vossa luz eterna para aquele que 
partiu, rezemos.

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
1. As mesmas mãos que plantaram a semen-
te aqui estão / O mesmo pão que a mulher 
preparou aqui está / O vinho novo que a uva 
sangrou jorrará no nosso altar!
A liberdade haverá, a igualdade haverá / E 
nesta festa onde a gente é irmão / O Deus 
da vida se faz comunhão! (bis)
2. Na flor do altar o sonho da paz mundial / A 
luz acesa é fé que palpita hoje em nós / Do livro 
aberto o amor se derrama total no nosso altar!

14. ORAÇÃO
- Orai, irmãos e irmãs, ...

(Sobre as Oferendas)
Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira pieda-
de, concedei-nos por esta oferenda render-
-vos a devida homenagem, e fazei que nossa 
participação na Eucaristia reforce entre nós os 
laços da amizade. Por Cristo, nosso Senhor. 
- Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
- O Senhor esteja convosco …

NA VERDADE, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo o lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e 
Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele 
é a vossa Palavra viva, pela qual tudo crias-
tes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, ver-
dadeiro homem, concebido do Espírito Santo 
e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir 
a vossa vontade, e reunir um povo santo em 
vosso louvor, estendeu os braços na hora da 
sua paixão a fim de vencer a morte e manifes-
tar a ressurreição. Por Ele os anjos celebram 
vossa grandeza e os santos proclamam vossa 
glória. Concedei-nos também a nós associar-

-nos a seus louvores, cantando (dizendo) a 
uma só voz:
- Santo, Santo, Santo, ...
NA VERDADE, ó Pai, vós sois Santo e fonte de 
toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, 
derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de 
que se tornem para nós o Corpo e † o Sangue 
de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
- Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
ESTANDO para ser entregue e abraçando livre-
mente a paixão, 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 tomou o 
cálice em suas mãos, deu graças novamente, 
e o deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLI-
CE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA 
E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRA-
MADO POR VÓS E POR TODOS PARA RE-
MISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
- Salvador do mundo, salvai-nos, vós que 
nos libertastes pela cruz e ressurreição.
CELEBRANDO, pois, a memória da morte e 
ressurreição do vosso Filho, nós vos oferece-
mos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salva-
ção; e vos agradecemos porque nos tornastes 
dignos de estar aqui na vossa presença e vos 
servir.
- Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E NÓS VOS SUPLICAMOS que, participando 
do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reuni-
dos pelo Espírito Santo num só corpo.
- Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
LEMBRAI-VOS, ó Pai, da vossa Igreja que se 
faz presente pelo mundo inteiro: que ela cres-
ça na caridade, com o Papa Francisco, com 
o nosso Bispo Cesar, e todos os ministros do 
vosso povo.
- Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
LEMBRAI-VOS também dos nossos irmãos e 
irmãs que morreram na esperança da ressur-
reição e de todos os que partiram desta vida: 
acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
- Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
ENFIM, nós vos pedimos, tende piedade de 
todos nós e dai-nos participar da vida eterna, 
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, 
seu esposo, com os santos Apóstolos e todos 
os que neste mundo vos serviram, a fim de 
vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cris-
to, vosso Filho.
- Concedei-nos o convívio dos eleitos.
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espí-
rito Santo, toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre. - Amém!



SETEMBRO: MÊS DA BÍBLIA
A Herança da Palavra

A Igreja no Brasil dedica o mês de setembro à Palavra de Deus, ou seja, um mês em que a Bíblia recebe 
um destaque maior. 

“A Bíblia como Palavra de Deus é verdadeira e ensina a verdade.” Mas qual verdade? A verdade neces-
sária à salvação. A Bíblia não trata de todo tipo de verdade. Ela apresenta as verdades religiosas e espirituais 
necessárias à realização plena da existência humana. Ela visa a felicidade e a salvação da humanidade.

Quando a Bíblia relata sua versão histórica, como nos livros de Crônicas, Reis e Samuel, por exemplo, sua 
preocupação maior é apresentar uma ‘teologia’, ou seja, ‘Estudo de Deus’.

Neste sentido, fica fácil entender por que se estuda tanto a Bíblia e o mundo bíblico como nos dias atuais. 
A Bíblia encanta, fascina e atrai. É um pouco como o Monte Everest, dizia certa vez um pregador. Pois é 

difícil alguém conquistá-lo sozinho, sem contar com a ajuda de um guia, sem equipamentos adequados ou 
oxigênio, com a particularidade de que o texto bíblico não acaba nunca, ao contrário de outras obras literá-
rias. Falando em outras palavras, nunca se chegará ao seu cume, pois é inatingível. 

Ninguém, nenhuma leitura, teoria literária ou histórica esgotam esse texto. Seria como esgotar o Deus que 
se esconde atrás das palavras da Bíblia, por mais resultados que todas essas pesquisas, estudos e reflexões 
que nossa teologia ou futuras teologias possam produzir.”

Por isso, eis nossa verdadeira herança, herança da Palavra que “se fez carne e habitou entre nós” (Jo 1, 14).
Evaristo Eduardo de Miranda.

Bíblia: história, curiosidades e contradições. Petrópolis: Vozes, 2015. p.  12-15.
Colaboração João Machado - Paróquia Nossa Senhora do Rosário

Tens um grande coração. / Os que em ti pro-
curam abrigo, / Os que buscam, encontrarão.

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Ó Deus, que nutris e fortificais vos-
sos fiéis com o alimento da vossa palavra e do 
vosso pão, concedei-nos, por estes dons do 
vosso Filho, viver com Ele para sempre. 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. Por Cristo, nosso Senhor.  - Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Fi-
lho † e Espírito Santo. - Amém.
- Levai a todos a alegria do Senhor ressusci-
tado; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
- Graças a Deus.

16. RITO DA COMUNHÃO
- Rezemos, com amor e confiança, a oração 
que o Senhor Jesus nos ensinou:
- PAI NOSSO...
- Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa mise-
ricórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, vi-
vendo 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, se-
gundo 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, ...
- Quem come minha Carne e bebe meu San-
gue permanece em mim e eu nele. Eis o Cor-
deiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) ...

17. CANTO DA COMUNHÃO
Quem não toma a sua cruz / E não vem 
atrás de mim, / Nunca ele poderá ser meu 
discípulo, / Não pode seguir-me assim!
1. Ponho em Deus minha esperança, / Que eu 
não fique envergonhado... / Já que é justo, me 
defende: / Sei que vou ser libertado. / Vem ou-
vir a minha voz, / Eu estou angustiado.
2. Vem, me mostra a tua face / A brilhar de 
compaixão. / Tua bondade é sem tamanho, / 
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