
22º DOMINGO DO TEMPO COMUM
“NÃO VOS CONFORMEIS COM ESSE MUNDO”

MÊS DA BÍBLIA
Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos! A liturgia de hoje, que abre o mês da Bíblia, 

provoca em nós um questionamento interior: a Palavra de Deus mudou realmente a 
minha vida? Deus nos atrai para que O conheçamos cada vez mais e assim possamos 
transformar o nosso modo de pensar e agir. Na alegria que vem da Palavra de Deus, 
cantemos!

ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ABERTURA 
Senhor, de mim tem piedade, Dia e noite, a 
ti meu clamor! Tu és um Deus de bondade, 
Para quem por ti chama, és amor!
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 
Santo.
- Amém.
- A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o 
amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 
estejam convosco.
- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
- Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede por 
nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o 
nosso espírito ao arrependimento para ser-
mos menos indignos de aproximar-nos da 
mesa do Senhor (pausa).
- Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, 
tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós!
- Cristo, que sois a verdade que ilumina os po-
vos, tende piedade de nós.
- Cristo, tende piedade de nós!
- Senhor, que sois a vida que renova o mundo, 
tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós!
- Deus, Todo-Poderoso, tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos condu-
za 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 gló-
ria. / Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, 
/ Senhor Deus, Cordeiro de Deus, / Filho de 
Deus Pai. / Vós que tirais o pecado do mun-
do, / tende piedade de nós. / Vós que tirais 
o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. 
/ Vós que estais à direita do Pai, tende pie-
dade 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.

5. ORAÇÃO DA COLETA
OREMOS (Silêncio): Deus do universo, fonte 
de todo bem, derramai em nossos corações o 
vosso amor e estreitai os laços que nos unem 
convosco para alimentar em nós o que é bom 
e guardar com solicitude o que nos destes. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Jr 20,7-9)
Leitura do Livro do Profeta Jeremias.
7Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir; 
foste mais forte, tiveste mais poder. Tornei-me 
alvo de irrisão o dia inteiro, todos zombam 
de mim. 8Todas as vezes que falo, levanto a 
voz, clamando contra a maldade e invocando 
calamidades; a palavra do Senhor tornou-se 
para mim fonte de vergonha e de chacota o 
dia inteiro. 9Disse comigo: “Não quero mais 
lembrar-me disso nem falar mais em nome 
dele”. Senti, então, dentro de mim um fogo ar-
dente a penetrar-me o corpo todo: desfaleci, 
sem forças para suportar. - Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!
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sas de Deus, mas sim as coisas dos homens!” 
24Então Jesus disse aos discípulos: “Se al-
guém quer me seguir, renuncie a si mesmo, 
tome a sua cruz e me siga. 25Pois, quem quiser 
salvar a sua vida vai perdê-la; e quem perder 
a sua vida por causa de mim, vai encontrá-
-la. 26De fato, que adianta ao homem ganhar 
o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O 
que poderá alguém dar em troca de sua vida? 
27Porque o Filho do Homem virá na glória do 
seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá 
a cada um de acordo com a sua conduta”. 
- 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 concebi-
do pelo poder do Espírito Santo; / nasceu da 
Virgem Maria; / padeceu sob Pôncio Pila-
tos, foi crucificado, morto e sepultado. / Des-
ceu 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 Ca-
tólica; / na comunhão dos santos; / na remis-
são dos pecados; / na ressurreição da carne; 
/ na vida eterna. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE
(Introdução e conclusão feita pelo presidente 
da celebração) 
1. Pela nossa amada Pátria, para que o povo 
brasileiro experimente a justiça e a paz, a so-
lidariedade e a união que vêm de Vós, reze-
mos:
- Pai querido, ouvi a nossa oração!
2. Para que busquemos sempre mais nos 
guiar pela leitura orante da Bíblia, Palavra de 
Deus, que é luz para os nossos passos, reze-
mos:
3. Para que tenhamos coragem de mudar o 
nosso modo de pensar e agir, deixando que 
a Palavra de Deus transforme a nossa vida, 
rezemos:
4. Para que a Casa de Acolhida, que fará ani-
versário no próximo dia 4, continue anuncian-
do a Palavra aos Associados para uma vida 
nova, 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!

7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 62(63))
- A minh’alma tem sede de vós como a terra 
sedenta, ó meu Deus!
- Sois vós, ó Senhor, o meu Deus! /Desde a 
aurora ansioso vos busco! A minh’alma tem 
sede de vós, /minha carne também vos dese-
ja, /como terra sedenta e sem água!
- Venho, assim, contemplar-vos no templo, /
para ver vossa glória e poder. / Vosso amor 
vale mais do que a vida: /e por isso meus lá-
bios vos louvam.
- Quero, pois, vos louvar pela vida, /e elevar 
para vós minhas mãos! /A minh’alma será sa-
ciada, /como em grande banquete de festa; 
cantará a alegria em meus lábios, /ao cantar 
para vós meu louvor!
- Para mim fostes sempre um socorro; /de 
vossas asas à sombra eu exulto! / Minha alma 
se agarra em vós; /com poder vossa mão me 
sustenta!

8. SEGUNDA LEITURA (Rm 12, 1-2)
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
1Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, 
irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, 
santo e agradável a Deus: este é o vosso culto 
espiritual. 2Não vos conformeis com o mundo, 
mas transformai-vos, renovando vossa manei-
ra de pensar e de julgar, para que possais dis-
tinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o 
que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito! 
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Mt 16,21-27)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia!
Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do 
saber o espírito; conheçamos, assim, a espe-
rança à qual nos chamou, como herança!

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

Naquele tempo, 21Jesus começou a mostrar 
a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e 
sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos 
sacerdotes e dos mestres da Lei, e que devia 
ser morto e ressuscitar no terceiro dia. 22En-
tão Pedro tomou Jesus à parte e começou a 
repreendê-lo, dizendo: “Deus não permita tal 
coisa, Senhor! Que isso nunca te aconteça!” 
23Jesus, porém, voltou-se para Pedro, e disse: 
“Vai para longe, satanás! Tu és para mim uma 
pedra de tropeço, porque não pensas as coi-



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 para que o nosso sacri-
fício seja aceito por Deus Pai, todo-poderoso. 
- Receba o Senhor por tuas mãos este sa-
crifício para a glória do teu nome para o 
nosso bem e de toda a santa Igreja.  

(Sobre as Oferendas)
Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos 
traga sempre a graça da salvação, e vosso 
poder leve à plenitude o que realizamos nesta 
liturgia. Por Cristo, nosso Senhor. – Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II (Prefácio dos 
Domingos do Tempo Comum IV)

- O Senhor esteja convosco. 
- Ele está no meio de nós. 
- Corações ao Alto. 
- O nosso coração está em Deus. 
- Demos graças ao Senhor nosso Deus. 
- É nosso dever e nossa salvação.

Na verdade, é justo e necessário, é nosso de-
ver e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno 
e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. 
Nascendo na condição humana, renovou in-
teiramente a humanidade. Sofrendo a paixão, 
apagou nossos pecados. Ressurgindo, glorio-
so, da morte, trouxe-nos a vida eterna. Subin-
do, triunfante, aos céus, abriu-nos as portas 
da eternidade. E, enquanto esperamos a ple-
nitude de vosso Reino, com os anjos e com to-
dos os santos, nós vos aclamamos, cantando 
(dizendo) a uma só voz:
- Santo, Santo, Santo...
NA VERDADE, ó Pai, vós sois Santo e fonte de 
toda santidade. Santificai, pois, estas oferen-
das, 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 li-
vremente a paixão, ele tomou o pão, deu gra-
ças, e o partiu e deu a seus discípulos, dizen-
do:
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 CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMA-
DO POR VÓS E POR TODOS PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
- Todas as vezes que comemos deste pão 
e bebemos deste cálice, anunciamos, Se-
nhor, a vossa morte, enquanto esperamos 
a vossa vinda!
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

16. RITO DA COMUNHÃO
- Obedientes à palavra do Salvador e forma-
dos por seu divino ensinamento, ousamos 
dizer:
- 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 



NATIVIDADE DE NOSSA SENHORA

Filha de São Joaquim e Santa Ana, Maria cumpre a profecia de Isaías (11, 1): “Nas-
cerá uma haste do tronco de Jessé e, a partir da raiz, surgirá o rebento de uma flor”. A 
festa da Natividade de Nossa Senhora é celebrada dia 8 de setembro em todo o mundo 
cristão. Seu nascimento é diretamente relacionado ao mistério da salvação em vista da 
encarnação do Verbo. Ela é a nova Eva, a mulher vestida de sol, figura da Igreja, a The-
otókos (Mãe de Deus).

Maria é aquela que se aproxima dos povos, a Mãe a quem os filhos podem se ache-
gar, como resumiu maravilhosamente o Padre Antônio Vieira em sua homilia para a festa 
da Natividade de Maria: “Perguntai aos enfermos para que nasce esta celestial Menina, 
dir-vos-ão que nasce para Senhora da Saúde; perguntai aos pobres, dirão que nasce 
para Senhora dos Remédios; perguntai aos desamparados, dirão que nasce para Se-
nhora do Amparo; [...] os pecadores todos, para Senhora da Graça; e todos os seus 
devotos, para Senhora da Glória. E se todas estas vozes se unirem em uma só voz, dirão 
que nasce para ser Maria, a Mãe de Jesus”.

Fernanda Costa - Comunidade Senhor da Vida
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SEGUNDA: 1Ts 4,13-18; Sl 95; Lc 4,16-30.
TERÇA: 1Ts 5,1-6.9-11; Sl 26; Lc 4,31-37.
QUARTA: 1Cl 1,1-8; Sl 51; Lc 4,38-44.
QUINTA: Cl 1,9-14; Sl 97; Lc 5,1-11.
SEXTA: Mq 5,1-4a; Sl 70; Mt 1,1-16.18-23. 
(Natividade de Nossa Senhora)
SÁBADO: Cl 1,21-23; Sl 53; Lc 6,1-5.
DOMINGO: Ez 33,7-9; Sl 94; Rm 13,8-10; 
Mt 18,15-20.

LEITURAS DA SEMANA:

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Restaurados à vossa mesa pelo 
pão da vida, nós vos pedimos, ó Deus, que 
este alimento da caridade fortifique os nossos 
corações e nos leve a vos servir em nossos 
irmãos e irmãs. Por Cristo, nosso Senhor. 
- Amém.

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- A paz de Deus, que supera todo entendimen-
to, guarde vossos corações e vossas mentes 
no conhecimento e no amor de Deus, e de seu 
Filho, nosso Senhor Jesus Cristo.
- Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Fi-
lho † e Espírito Santo.
- Amém.
- A alegria do Senhor seja a vossa força; ide 
em paz e o Senhor vos acompanhe.
- Graças a Deus!

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.
- Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-
-vos com um gesto de comunhão fraterna.
- Cordeiro de Deus, ...
- Felizes os convidados para a Ceia do Se-
nhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o peca-
do do mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) de que en-
treis em minha morada, mas dizei uma pa-
lavra e serei salvo(a).

17. CANTO DA COMUNHÃO
1. É bom estarmos juntos / À mesa do Senhor 
/ E, unidos na alegria, / Partir o pão do amor.
Na vida caminha/ Quem come deste pão./ 
Não anda sozinho,/ Quem vive em comunhão.
2. Embora sendo muitos, / É um só o nosso 
Deus. / Com Ele vamos juntos, / Seguindo os 
passos seus.
3. Formamos a Igreja, / O Corpo do Senhor, / 
Que  em nós o mundo veja / A luz do seu amor.
4. Foi Deus quem deu outrora / Ao povo o pão 
do céu, / Porém, nos dá agora / O próprio Fi-
lho seu.

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)
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