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26o Domingo do Tempo Comum
2. Saudação

Ritos Iniciais
1. Canto de Entrada

(De pé)

1. A Palavra de Deus é uma festa. / Nós queremos ouvi-la de novo. / Este livro sem par nos
atesta: / “Deus escuta o clamor de seu povo.”
Refrão: Vamos juntos cantar celebrando
/ o que Deus fez e faz para nós. / A Palavra é
o Amor nos falando. / Com amor, ouviremos
sua voz.
2. A Palavra de Deus, nossa festa, / para ouvi-la a Igreja nos chama. / Sempre mais ela nos
manifesta: / Deus é imenso e, contudo, nos ama!
3. A Palavra de Deus como festa / a lutar nos
ajuda e convida. / Seu refrão, repetido, está
nesta: / “Vim a vós para dar-vos mais vida!”
4. A Palavra de Deus é só festa. / Canta a glória
e o poder de Javé. / Pra louvá-lo melhor nos
empresta / os seus salmos e cantos de fé.
5. A Palavra de Deus sempre é festa. / Se o
profeta teu mal denuncia, / é o bom Deus que,
do chão que não presta, / quer erguer-te ao
amor, à alegria.

P. Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.

P.
A
vós,
irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do
Senhor Jesus Cristo.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

Antífona da Entrada
(Dn 3,31.29.30.43.42)

Senhor, tudo o que fizestes conosco, com razão
o fizestes, pois pecamos contra vós e não obedecemos aos vossos mandamentos. Mas honrai
o vosso nome, tratando-nos segundo vossa
misericórdia.

Entrada, Ofertas e Comunhão: Ir. Míria T. Kolling; Aclamação Opc.: Pe. Zezinho; Ação de Graças:
Pe. Eugenio Costa e Paul Inwood.

3. Ato Penitencial

P. De coração contrito e
humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo,
para que tenha piedade
de nós, pecadores. (Pausa)
P. Senhor, Palavra que
conduz ao Pai, tende
piedade de nós.

dos e nos conduza à vida
eterna.
T. Amém.

4. Hino de Louvor

P. Glória a Deus nas
alturas,

P. Cristo, Palavra que
ilumina os povos, tende
piedade de nós.

T. 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.

T. Cristo, tende piedade de nós.

5. Oração

T. Senhor, tende piedade de nós. (Opcionais:

Piedade! Piedade! Piedade de nós! / Kyrie eleison!)

(Opcionais:

Piedade! Piedade! Piedade de nós! / Christe eleison!)

P. Senhor, Palavra que
renova o mundo, tende
piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós. (Opcionais:

Piedade! Piedade! Piedade de nós! / Kyrie eleison!)

P. Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos peca-

P. OREMOS: Ó Deus,
que mostrais vosso
poder sobretudo no perdão e na misericórdia,
derramai sempre em nós
a vossa graça, para que,
caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens

que nos reservais. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. A Palavra de Deus nos mostra que o amor a
Deus deve se traduzir no amor ao próximo. Por
isso, é tão grave sermos indiferentes ao sofrimento alheio. No entanto, a todo momento, podemos
ser fiéis a tudo o que a Palavra de Deus nos diz.

6. Primeira Leitura
(Sentados) (Am 6,1a.4-7)

Leitura da Profecia de Amós
Assim diz o Senhor todo-poderoso: 1a“Ai dos
que vivem despreocupadamente em Sião, os
que se sentem seguros nas alturas de Samaria! 4Os que dormem em camas de marfim,
deitam-se em almofadas, comendo cordeiros
do rebanho e novilhos do seu gado; 5os que
cantam ao som das harpas, ou, como Davi,
dedilham instrumentos musicais; 6os que
bebem vinho em taças, e se perfumam com
os mais finos unguentos e não se preocupam
com a ruína de José. 7Por isso, eles irão agora
para o desterro, na primeira fila, e o bando dos
gozadores será desfeito.” Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial [Sl 145(146)]
REFRÃO: Bendize, minha alma, e louva ao
Senhor!

1. O Senhor é fiel para sempre, * faz justiça
aos que são oprimidos; ele dá alimento aos
famintos, * é o Senhor quem liberta os cativos.
2. 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.
3. Ele 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

(1Tm 6,11-16)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo a
Timóteo
Tu que és um homem de Deus, foge das coisas
perversas, procura a justiça, a piedade, a fé,
o amor, a firmeza, a mansidão. 12Combate o
bom combate da fé, conquista a vida eterna,
para a qual foste chamado e pela qual fizeste
tua nobre profissão de fé diante de muitas
testemunhas. 13Diante de Deus, que dá a vida
a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu o
bom testemunho da verdade perante Pôncio
Pilatos, eu te ordeno: 14guarda o teu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação
gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. 15Esta
manifestação será feita no tempo oportuno
pelo bendito e único Soberano, o Rei dos reis
e Senhor dos senhores, 16o único que possui
a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver.
A ele, honra e poder eterno. Amém. Palavra
do Senhor.
11

T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho (De pé)
1. Eu vim para escutar

Refrão: Tua Palavra, Tua Palavra, Tua
Palavra de amor.
2. Eu gosto de escutar...
3. Eu quero entender melhor...
4. O mundo ainda vai viver...

10. Evangelho

(Lc 16,19-31)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

P. = Proclamação do
Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.

P. NAQUELE TEMPO,
Jesus disse aos fariseus:
19
“Havia um homem
rico, que se vestia com
roupas finas e elegantes
e fazia festas esplêndidas todos os dias. 20Um
pobre, chamado Lázaro,
cheio de feridas, estava
no chão à porta do rico.
21
Ele queria matar a fome
com as sobras que caíam

da mesa do rico. E, além
disso, vinham os cachorros lamber suas feridas.
22
Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no
para junto de Abraão.
Morreu também o rico e
foi enterrado. 23Na região
dos mortos, no meio dos
tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro
ao seu lado. 24Então gritou: ‘Pai Abraão, tem
piedade de mim! Manda Lázaro molhar a
ponta do dedo para me
refrescar a língua, porque sofro muito nestas
chamas.’ 25Mas Abraão
respondeu: ‘Filho, lembra-te que tu recebeste
teus bens durante a vida
e Lázaro, por sua vez, os
males. Agora, porém, ele
encontra aqui consolo e
tu és atormentado. 26E,

além disso, há um grande abismo entre nós: por
mais que alguém desejasse, não poderia passar
daqui para junto de vós,
e nem os daí poderiam
atravessar até nós.’ 27O
rico insistiu: ‘Pai, eu te
suplico, manda Lázaro à
casa do meu pai, 28porque
eu tenho cinco irmãos.
Manda preveni-los, para
que não venham também eles para este lugar
de tormento.’ 29Mas
Abraão respondeu: ‘Eles
têm Moisés e os Profetas, que os escutem!’
30
O rico insistiu: ‘Não,
Pai Abraão, mas se um
dos mortos for até eles,
certamente vão se converter.’ 31Mas Abraão lhe
disse: ‘Se não escutam
a Moisés, nem aos Profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém

ressuscite dos mortos.’”
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. Homilia

(Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

12. Profissão de Fé

(De pé)

P. Creio em Deus Pai
todo-poderoso,
T. 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.

13. Preces da Comunidade

P. Irmãos e irmãs, peçamos ao Deus da Bíblia
que venha sobre nós a sua
graça, a fim de que, por
ela ajudados, tornemo-nos amigos não só uns
dos outros, mas também

da Palavra que o próprio
Deus nos enviou.
1. Para que, cada vez mais, tornemos a Palavra
de Deus nossa amiga e companheira no dia a
dia, rezemos ao Senhor:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
2. Para que as dificuldades em ler a Palavra
de Deus não nos atrapalhem nem nos desestimulem, rezemos ao Senhor:
3. Para que saibamos entender corretamente
o que nos é transmitido pela Palavra de Deus,
rezemos ao Senhor:
4. Para que, deixando-nos verdadeiramente
interpelar pela Palavra de Deus, tornemo-nos sensíveis ao próximo que sofre, rezemos
ao Senhor:

a vossa Palavra. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Liturgia Eucarística
14. Canto das Ofertas

(Sentados)

1. A Palavra de Deus é meu Deus, / que me
ama e a amar me convida / e me fala das coisas
do céu, / e me diz o sentido da vida.
REFRÃO: Neste altar vamos por, vamos por
pão e vinho / para dar graças mil, graças mil
ao Senhor, / que nos fala com tanto carinho
/ e tudo faz para nós por amor!
2. Deus chamou-nos do escuro e do nada / para
ver, para ouvir, para amar, / descobrir na Palavra
Sagrada / todo o Amor que só Deus pode dar.

5. Pelos grupos que se reúnem em torno da
Palavra de Deus, para que cresçam sempre
mais, rezemos ao Senhor:
(Outras intenções)

3. Desde o dia em que fui batizado, / Deus me
deu vocação bem feliz. / Para ouvi-lo é que eu fui
chamado, / pra viver como Deus quer e diz.

P. Deus eterno e todo-poderoso, acolhei esta
nossa oração, que no
amor e na fé, vos apresentamos. Enviai sobre
nós o vosso Santo Espírito, a fim de que possamos, a cada dia que
passa, amar sempre mais

4. Neste altar vai ficar nos presentes / quem
falou das estradas do bem. / Deus não mostra
o caminho somente, / passo a passo conosco
Ele vem.

15. Convite à Oração

(De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs,
para que o sacrifício da
Igreja, nesta pausa restauradora na caminhada
rumo ao céu, seja aceito

por Deus Pai todo-poderoso.

P. Demos graças ao
Senhor, nosso Deus.

P. Na verdade, é justo e
necessário, é nosso dever
e salvação, dar-vos graças, sempre e em todo o
lugar, Pai misericordioso e Deus fiel. Vós nos
destes vosso Filho Jesus
Cristo, nosso Senhor e
Redentor. Ele sempre se
mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos
e pobres, pelos doentes e
pecadores, colocando-se
ao lado dos perseguidos
e marginalizados. Com
a vida e a palavra anunciou ao mundo que sois
Pai e cuidais de todos
como filhos e filhas. Por
essa razão, com todos os
Anjos e Santos, nós vos
louvamos e bendizemos,
e proclamamos o hino
de vossa glória, cantando
(dizendo) a uma só voz:

T. É nosso dever e nossa salvação.

T. Santo, Santo, Santo...

T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para glória do seu nome, para nosso
bem e de toda a santa Igreja.

16. Oração Sobre as

Oferendas

P. Ó Deus de misericórdia, que esta oferenda
vos seja agradável e possa abrir para nós a fonte de toda bênção. Por
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística VI-D
Jesus que passa fazendo o bem

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.

P. 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.
T. O vosso Filho permaneça entre nós!

P. 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.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!

P. 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,
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 PECA-

DOS. FAZEI ISTO EM
MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que
nos libertastes pela cruz e ressurreição.

P. 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.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!

P. Senhor Deus, conduzi
a vossa Igreja à perfeição na fé e no amor, em
comunhão com o nosso
Papa N., o nosso Bispo
N., com todos os bispos,
presbíteros e diáconos
e todo o povo que conquistastes.
T. Confirmai o vosso povo na unidade!

P. Dai-nos olhos para ver
as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos
e irmãs; inspirai-nos palavras e ações para confortar
os desanimados e oprimidos; fazei que, a exemplo
de Cristo, e seguindo o seu
mandamento, nos empenhemos lealmente no ser-

viço a eles. Vossa Igreja
seja testemunha viva da
verdade e da liberdade,
da justiça e da paz, para
que toda a humanidade
se abra à esperança de um
mundo novo.
T. Ajudai-nos a criar um mundo novo!

P. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs (N. e
N.), 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.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!

P. 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, com São José, seu
esposo, com os Apóstolos e Mártires, (com S. N.:
santo do dia ou patrono)
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.
T. Amém.

18. Rito da Comunhão

P. Obedientes à Palavra
do Salvador e formados
por seu divino ensinamento, ousamos dizer:
T. Pai nosso...

(O celebrante continua...)

19. Canto de Comunhão
1. Esta Palavra que Deus Pai dizia fez vir do

nada toda a criação. / Esta Palavra veio a nós
e, um dia, na Ceia Santa quis ser nosso pão.
Refrão: Vossa Palavra se tornou comida. Não posso ouvi-la sem vos bendizer! /
No Pão, no Livro, no correr da vida, vossa
Palavra é que me faz viver!
2. Abrindo a Bíblia vejo um Deus amigo que
quer amor porque só sabe amar. / Parece sombra o Testamento Antigo, diante da luz que
temos neste altar!
3. Vossa Palavra é como sol luzente: difunde
luz e envolve no calor. / E vossa voz ouvimos,
de repente, em tantos gestos de ternura e amor.
4. Para cantar vossa Palavra, vemos: o dom é
imenso e fraca é nossa voz. / Mas vosso Espírito
que recebemos vos clama: “Pai! Ó Pai!” dentro
de nós.
5. Vossa Palavra é a Comida agora e essa comida vai virar meu ser. / Serei Palavra pela vida
afora, dizendo tudo o que quereis dizer.
Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão

(1Jo 3,16)

aeternum misericordia eius”! / Amou-nos
com um coração de carne - “in aeternum
misericordia eius”! / Dele recebemos, a Ele
nos doamos - “in aeternum misericordia
eius”! / O coração se abra a quem tem fome
e sede - “in aeternum misericordia eius”!
3. Peçamos ao Espírito os sete santos dons “in aeternum misericordia eius”! / Fonte de
todo bem, dulcíssimo alívio - “in aeternum
misericordia eius”! / Por Ele confortados,
ofereçamos conforto - “in aeternum misericordia eius”! / O amor espera e tudo suporta
- “in aeternum misericordia eius”!
4. Peçamos a paz ao Deus de toda paz - “in
aeternum misericordia eius”! / A terra espera
o Evangelho do Reino - “in aeternum misericordia eius”! / Graça e alegria a quem ama e
perdoa - “in aeternum misericordia eius”! /
Serão novos os céus e a terra - “in aeternum
misericordia eius”!

21. Depois da Comunhão (De pé)

1. Demos graças ao Pai, porque é bom - “in
aeternum misericordia eius”! (“eterna é a sua
misericórdia”!) / Criou o mundo com sabedoria - “in aeternum misericordia eius”! /
Conduz seu povo na história - “in aeternum
misericordia eius”! / Perdoa e acolhe os seus
filhos - “in aeternum misericordia eius”!

P. OREMOS: Ó Deus,
que a comunhão nesta
Eucaristia renove a nossa vida para que, participando da paixão de
Cristo neste mistério, e
anunciando a sua morte,
sejamos herdeiros da sua
glória. Por Cristo, nosso
Senhor.

2. Demos graças ao Filho, Luz das gentes - “in

T. Amém.

Nisto conhecemos o amor de Deus: Jesus deu
sua vida por nós; por isso nós também devemos
dar a nossa vida pelos irmãos.

20. Canto de Ação de Graças
REFRÃO: Misericordes sicut Pater (4x)

Ritos Finais
22. Vivência
L. Na certeza de que o amor à Palavra de
Deus é indispensável para a vivência de nossa fé, busquemos incessante contato com a
Bíblia, lendo-a diariamente, participando dos
Círculos Bíblicos, comparecendo aos cursos
que são oferecidos nas paróquias e sempre
alimentando nossas atividades com trechos
desta Palavra que nos realiza e nos salva.

23. Bênção Final e

Despedida

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

P. Que Deus todo-poderoso vos livre sempre de
toda adversidade e derrame sobre vós as suas
bênçãos.
T. Amém.

P. Torne os vossos corações atentos à sua Palavra,
a fim de que transbordeis
de alegria divina.
T. Amém.

P. Assim, abraçando o
bem e a justiça, possais
correr sempre pelo caminho dos mandamentos
divinos e tornar-vos co-herdeiros dos santos.
T. Amém.

P. Abençoe-vos Deus
todo-poderoso, Pai e
Filho = e Espírito Santo.
T. Amém.

P. Levai a todos a alegria
do Senhor Ressuscitado;
ide em paz e o Senhor
vos acompanhe.
T. Graças a Deus.

