
23º DOMINGO DO TEMPO COMUM
“O AMOR É O CUMPRIMENTO PERFEITO DA LEI”

MÊS DA BÍBLIA

Irmãos e irmãs, na convivência fraterna muitas vezes nos deparamos com 
conflitos e desencontros que precisam ser resolvidos à luz do Espírito de Deus. 
Ele nos dará a sabedoria para falar, admoestar ou mesmo calar, sempre no amor 
e com amor. Porque quem ama quer, sobretudo, o bem do próximo. Alegres, 
cantemos!

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 
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 que sois a plenitude da ver-
dade e da graça, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós!
- Cristo, que vos tornastes pobre para nos en-
riquecer, tende piedade de nós.
- Cristo, tende piedade de nós!
- Senhor, que vieste para fazer de nós o vosso 
povo santo, 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 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 (Ez 33,7-9)
Leitura da Profecia de Ezequiel.
Assim diz o Senhor: 7“Quanto a ti, filho do 
homem, eu te estabeleci como vigia para a 
casa de Israel. Logo que ouvires alguma pa-
lavra de minha boca, tu os deves advertir em 
meu nome. 8Se eu disser ao ímpio que ele vai 
morrer, e tu não lhe falares, advertindo-o a res-
peito de sua conduta, o ímpio vai morrer por 
própria culpa, mas eu te pedirei contas da sua 
morte. 9Mas, se advertires o ímpio a respeito 

Semanário Litúrgico – Ano XXIV – Nº 43  – 10 de Setembro de 2017 - Diocese de São José dos Campos – SP

Nova AliançaNova Aliança



não vos der ouvido, dize-o à Igreja. Se nem 
mesmo à Igreja ele ouvir, seja tratado como se 
fosse um pagão ou um pecador público. 18Em 
verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra 
será ligado no céu, e tudo o que desligardes 
na terra será desligado no céu. 19De novo, eu 
vos digo: se dois de vós estiverem de acordo 
na terra sobre qualquer coisa que quiserem 
pedir, isso lhes será concedido por meu Pai 
que está nos céus. 20Pois, onde dois ou três 
estiverem reunidos em meu nome, eu estou 
aí, no meio deles. 
- 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. Para que saibamos colocar amor em todas 
as nossas ações, a exemplo do Senhor que 
nos amou até o fim, rezemos.
- Cristo, atendei-nos!
2. Para que estejamos prontos a fazer sem-
pre o bem, procurando promover a comunhão 
com todos os que vivem conosco, rezemos.
3. Para que a Palavra de Deus seja nosso ali-
mento diário, que nos sustenta e dá coragem 
para enfrentar os desafios que a vida nos pro-
põe, rezemos.
4. Para que a festa da Exaltação da Santa 
Cruz, que celebraremos na próxima quinta-
-feira, renove em nós a fé em Cristo crucifica-
do e ressuscitado, razão da nossa esperança, 
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 

de sua conduta, para que se arrependa, e ele 
não se arrepender, o ímpio morrerá por pró-
pria culpa, porém, tu salvarás tua vida”.
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 94(95))
- Não fecheis o coração, ouvi, hoje, a voz 
de Deus!
- Vinde, exultemos de alegria no Senhor, / 
aclamemos o Rochedo que nos salva!/ Ao seu 
encontro caminhemos com louvores, / e com 
cantos de alegria o celebremos!
- Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, 
/ e ajoelhemos ante o Deus que nos criou! / 
Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor, / 
e nós somos o seu povo e seu rebanho, / as 
ovelhas que conduz com sua mão.
-Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: / “Não fe-
cheis os corações como em Meriba, / como 
em Massa, no deserto, aquele dia, / em que 
outrora vossos pais me provocaram, / apesar 
de terem visto as minhas obras”!

8. SEGUNDA LEITURA (Rm 13,8-10)
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
Irmãos: 8Não fiqueis devendo nada a nin-
guém, a não ser o amor mútuo, pois quem 
ama o próximo está cumprindo a Lei. 9De fato, 
os mandamentos: “Não cometerás adultério”, 
“Não matarás”, “Não roubarás”, “Não cobiça-
rás”, e qualquer outro mandamento, se resu-
mem neste: “Amarás ao teu próximo como a ti 
mesmo”. 10O amor não faz nenhum mal contra 
o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento 
perfeito da Lei! 
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Mt 18,15-20)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia!
O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, con-
fiando-nos sua Palavra; a Palavra da reconci-
liação, a Palavra que hoje, aqui, nos salva!

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

Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: 
15“Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, 
mas em particular, a sós contigo! Se ele te ou-
vir, tu ganhaste o teu irmão. 16Se ele não te ou-
vir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, 
para que toda a questão seja decidida sob a 
palavra de duas ou três testemunhas. 17Se ele 



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, 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. 
- 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 
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, verda-
deiro homem, concebido do Espírito Santo e 
nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a 
vossa vontade e reunir um povo santo em vos-
so louvor, estendeu os braços na hora da sua 
paixão a fim de vencer a morte e manifestar 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 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 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 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
- O Senhor nós comunicou seu espírito.Com 
a confiança e a liberdade de filhos e filhas, di-
gamos juntos:
- 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 



ADOREMOS CRISTO REI, EXALTADO EM SUA CRUZ

“Do Rei avança o estandarte, fulge o mistério da Cruz, onde por nós foi suspenso o 
autor da vida, Jesus.” Assim inicia o hino das Vésperas na festa da Exaltação da Santa 
Cruz, comemorado dia 14 de setembro, que evidencia a cruz como instrumento de vitória 
da vida sobre a morte. De fato, a cruz vitoriosa é representada na iconografia cristã de 
diversas formas: revestida de ouro (a cor da realeza), colorida, florida, com pedras pre-
ciosas... sempre para ressaltar o poder da luz sobre as trevas.

Muitos crucifixos do primeiro milênio apresentam Cristo Senhor da Vida, com os olhos 
abertos, vivo, sem o realismo do sofrimento, exatamente para mostrar o mistério da vida 
que vence a morte. Sem o olhar da fé, entretanto, a cruz é loucura e escândalo (cf. 1Cor 
1,23), instrumento de sofrimento e morte. Os cristãos que celebram e exaltam a cruz 
dizem confiantes a antífona do cântico evangélico: “Ó Cruz de vitória, sinal admirável, 
fazei-nos chegar ao triunfo da glória!”.

Fernanda Costa - Comunidade Senhor da Vida
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SEGUNDA: Cl 1,24-2,3; Sl 61; Lc 6,6-11.
TERÇA: Cl 2,6-15; Sl 144; Lc 6,12-19.
QUARTA: Cl 3,1-11; Sl 144; Lc 6,20-26.
QUINTA: Nm 21,4b-9; Sl 77; Fl 2,6-11; Jo 
3,13-17. (Exaltação da Santa Cruz)
SEXTA: Hb 5,7-9; Sl 30; Jo 19,25-27.
SÁBADO: 1Tm 1,15-17; Sl 112; Lc 6,43-49.
DOMINGO: Eclo 27,33-28,9; Sl 102; Rm 
14,7-9; Mt 18,21-35.

LEITURAS DA SEMANA:

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.
- 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, ...
- Quem come minha carne e bebe meu san-
gue permanece em mim. Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado 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
Vá e mostre o erro do seu irmão, / Quando 
ele, um dia, pecar! / Vá e mostre o erro que 
ele fez, / Mas isso em particular... / Se ele 
ouvidos quiser lhe dar,/ Um irmão você vai 
ganhar. (bis).
1. Bendiz, minh’alma, o Senhor! / Seu nome 
seja louvado! / Minh’alma, louva o Senhor, / 
Por tudo que me tem dado! / Me cura as enfer-
midades / E me perdoa os pecados.
2. Me tira da triste morte, / Me dá carinho e 
amor. / Com sua misericórdia / Do abismo ele 
me tirou, / E, como se eu fosse águia, / Vem 
renovar o meu vigor.

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)
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