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Ano XLIX - Brasília, 28 de setembro de 2014 - Nº 51
VIGÉSIMO SEXTO DOMINGO DO TEMPO COMUM
MÊS DA BÍBLIA - DIA NACIONAL DA BÍBLIA
Cor Litúrgica: Verde
INTRODUÇÃO – Com.: Irmãos caríssimos, neste Dia Nacional da Bíblia, somos convidados a testemunhar
que a Igreja, como guardiã da Palavra de Deus, nos convida diariamente a ler e a meditar as Sagradas
Escrituras com a plena certeza de que ela é luz para os nossos passos. Fiquemos de pé e iniciemos, com
confiança, a nossa celebração.

RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – REFR.: SENHOR, TU TENS RAZÃO, BEM FEITO FOI, BEM FEITO FOI, POIS
CONTRA TI PECAMOS! MAS PELA TUA HONRA, MISERICÓRDIA DE NÓS, AGORA, A TI NÓS SUPLICAMOS. /
1. Quem confia no Senhor, é qual monte de Sião: não tem medo, não se abala, está bem firme no seu chão.
/ 2. As montanhas rodeiam a feliz Jerusalém. O Senhor cerca seu povo, para não temer ninguém. / 3.
Venha a paz para o teu povo, o teu povo de Israel. Venha a paz para o teu povo pois tu és um Deus fiel. / 4.
A mão dura dos malvados não esmague as criaturas, para os justos não mancharem suas mãos em
aventuras.
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - CEL.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
CEL.: A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo! TODOS: BENDITO
SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. ATO PENITENCIAL - CEL.: Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente
os santos mistérios. (Pausa) Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós.
TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados,
tende piedade de nós. TODOS: CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Senhor, que intercedeis por nós,
junto a Deus Pai que nos perdoa, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.:
Deus de bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. TODOS: AMÉM.
4. 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.
5. ORAÇÃO DO DIA - CEL.: OREMOS: (Pausa) - 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. TODOS: AMÉM.

LITURGIA DA PALAVRA
Com.: Meus irmãos, o conhecimento da Sagrada Escritura nos faz sensíveis às necessidades do próximo e
abertos à misericórdia de Deus. Ouçamos com atenção as leituras de hoje.
6. 1ª LEITURA (Ez 18, 25-28) – Leitura da Profecia de Ezequiel.
Assim diz o Senhor: 25Vós andais dizendo: “A conduta do Senhor não é correta. Ouvi, vós da casa de Israel:
É a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? 26Quando um justo se
desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. 27Quando um ímpio
se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida.
28
Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá; não morrerá”. Palavra do Senhor.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 24)
REFR.: RECORDAI, SENHOR MEU DEUS, VOSSA TERNURA E COMPAIXÃO! / 1. Mostrai-me, ó Senhor,
vossos caminhos, / e fazei-me conhecer a vossa estrada! / Vossa verdade me oriente e me conduza, porque
sois o Deus da minha salvação; em vós espero, ó Senhor, todos os dias! / 2. Recordai, Senhor meu Deus,
vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas! / Não recordeis os meus pecados quando jovem, nem
vos lembreis de minhas faltas e delitos! De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem
limites, ó Senhor! / 3. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. / Ele dirige
os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho.
8. 2ª LEITURA (Fl 2, 1-11) – Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses.
Irmãos: 1Se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no
Espírito, se existe ternura e compaixão, 2tornai então completa a minha alegria: aspirai à mesma coisa,
unidos no mesmo amor; vivei em harmonia, procurando a unidade. 3Nada façais por competição ou
vanglória, mas, com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante, 4e não cuide somente do
que é seu, mas também do que é do outro 5Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo
Jesus. 6Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, 7mas
esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado
com aspecto humano, 8humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até à morte, e morte de cruz. 9Por
isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o Nome que está acima de todo nome. 10Assim, ao nome de
Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, 11e toda língua proclame: “Jesus Cristo é
Senhor!” – para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, (BIS) / Minhas ovelhas
escutam minha voz, minha voz estão elas a escutar; eu conheço, então, minhas ovelhas, que me seguem,
comigo a caminhar!
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Mt 21, 28-32) - CEL.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ
NO MEIO DE NÓS. CEL.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. TODOS: GLÓRIA A
VÓS, SENHOR!
CEL.: Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: 28“Que vos parece? Um homem tinha
dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: ‘Filho, vai trabalhar hoje na vinha!’ 29O filho respondeu: ‘Não
quero’. Mas depois mudou de opinião e foi. 30O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este

respondeu: ‘Sim, senhor, eu vou’. Mas não foi. 31Qual dos dois fez a vontade do pai?” Os sumos sacerdotes
e os anciãos do povo responderam: “O primeiro”. Então Jesus lhes disse: “Em verdade vos digo que os
cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no Reino de Deus. 32Porque João veio até vós, num
caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas
creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele”. Palavra da Salvação.
TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR!
11. HOMILIA
12. 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.
13. ORAÇÃO UNIVERSAL - CEL.: Irmãos e irmãs, com Sua Palavra, Deus iluminou nossas consciências.
Agora, elevemos a Ele os nossos pedidos, dizendo juntos: Senhor, ouvi-nos!
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!
1) Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que tenha sempre a alegria de levar a Palavra de Deus a todos
os povos, até os confins da terra, e o faça na constância da caridade, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!
2) Pelo nosso Arcebispo, Dom Sergio da Rocha, e pelos nossos Bispos Auxiliares, para que, com a ajuda de
Cristo, possam promover em nossa Arquidiocese a atenção aos pobres, doentes e necessitados e uma
evangelização atenta ao bem da juventude, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!
3) Pelas famílias de nossa Arquidiocese, para que aprendam a reservar tempos diários para a leitura e
meditação da Bíblia Sagrada e saibam aplicar em suas decisões os ensinamentos de Jesus Cristo,
rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!
4) Por todos nós aqui reunidos, para que a Palavra de Deus encontre acolhida em nossos corações e assim
nos ajude a realizar o projeto de amor, de perdão e salvação que Cristo nos propõe, rezemos ao
Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!
5) Por todo o povo brasileiro, para que, nas eleições do dia 05 de outubro, saiba, por meio do voto, eleger
políticos bons e honestos que sirvam ao povo com democracia e justiça, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!
(Preces Espontâneas)

CEL: Senhor, ouvi, benigno, o Vosso povo e fazei-o atento à voz do Vosso Filho que é Deus convosco, na
unidade do Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – 1. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão. O mesmo
pão que a mulher preparou aqui está. O vinho novo que a uva sangrou jorrará no nosso
altar! REFR.: 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 brilha 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! / 3. Benditos sejam
os frutos da terra de Deus, benditos sejam o trabalho e a nossa união . Bendito seja Jesus
que conosco estará além do altar!
15. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: Ó Deus de misericórdia, que esta oferenda vos seja agradável e
possa abrir para nós a fonte de toda bênção. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III – MR (pág. 483) - Prefácio dos Domingos do Tempo Comum VII: A salvação
pela obediência de Cristo - MR (p. 434)- CEL.: 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. De tal modo
amastes o mundo, que nos enviastes, como Redentor, vosso próprio Filho, em tudo semelhante a nós,
exceto no pecado. Amando-o até o fim, amastes nele nossa humilde condição. E Ele, na obediência até à
morte, restaurou o que nossa desobediência fizera perder. Por essa razão, com os anjos e com todos os
santos, entoamos um cântico novo, para proclamar vossa bondade, cantando (dizendo) a uma só voz...
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
CEL.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor,
porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a
todas as coisas e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr
do sol, um sacrifício perfeito.
TODOS: SANTIFICAI E REUNI O VOSSO POVO!
CEL.: Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para
serem consagradas, a fim de que se tornem o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor
nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
TODOS: SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
CEL.: Na noite em que ia ser entregue, 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 DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO
EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé!

TODOS: ANUNCIAMOS, SENHOR, A VOSSA MORTE E PROCLAMAMOS A VOSSA RESSURREIÇÃO. VINDE,
SENHOR JESUS!
CEL.: Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa
ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em
ação de graças este sacrifício de vida e santidade.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
CEL.: Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e
concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo
e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito.
TODOS: FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!
CEL.: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a
Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos Apóstolos e Mártires, e todos os santos, que
não cessam de interceder por nós na vossa presença.
TODOS: FAZEI DE NÓS UMA PERFEITA OFERENDA!
CEL.: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a
salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo: o
vosso servo o Papa Francisco, o nosso Bispo Sergio, seus bispos auxiliares, com os bispos do mundo inteiro,
o clero e todo o povo que conquistastes.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
CEL.: Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de
misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
CEL.: Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que
morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa
glória, por Cristo, Senhor nosso.
TODOS: A TODOS SACIAI COM VOSSA GLÓRIA!
CEL.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todopoderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
TODOS: AMÉM.
18. RITO DA COMUNHÃO
19. CANTO DE COMUNHÃO – REFR.: NÃO BASTA CHAMAR: “SENHOR, SENHOR!”, PRA ENTRAR NA
IGREJA DO AMOR. HÁ GENTE QUE JÁ DEU QUEDAS E SABE QUE É PECADOR / E ESTÁ MAIS PERTO DO
REINO, DO QUE QUEM É JULGADOR. / (BIS) 1. Bendiz, minh’alma, o Senhor! Seu nome seja louvado!
Minh’alma, louva o Senhor, por tudo que me tem dado! Cura-me as enfermidades e me perdoa os
pecados. / 2. Tira-me da triste morte, me dá carinho e amor. Com sua misericórdia, do abismo ele me
tirou, e, como se eu fosse águia, vem renovar meu vigor. / 3. Consegue fazer justiça a todos os oprimidos.

Guiou Moisés no deserto a Israel escolhido. Tem pena, tem compaixão e não se sente ofendido. / 4.
Distância da terra ao céu, medida do seu amor. Distância poente ao nascente, as nossas faltas vai pôr. Qual
pai que tem dó dos filhos, de nós tem pena o Senhor. / 5. Conhece nossa fraqueza, que somos como
poeira. A nossa vida é uma planta, uma pobre erva rasteira: o vento vem e a desfolha, já não se sabe onde
era. / 6. O amor de Deus aos que o temem se mostra em cada momento. Também, a sua justiça protege
eternamente a quem se apega à aliança e cumpre seus mandamentos.
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) 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. TODOS: AMÉM.
RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL
CANTOS OPCIONAIS
1. REFR.: TODA BÍBLIA É COMUNICAÇÃO DE UM DEUS-AMOR, DE UM DEUS IRMÃO / É FELIZ QUEM CRÊ
NA REVELAÇÃO, QUEM TEM DEUS NO CORAÇÃO / 1. Jesus Cristo é a palavra. Pura imagem de Deus Pai./
Ele é vida e verdade. A suprema caridade./ 2. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor./
Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor./ 3. Vossa Lei se fundamenta na palavra dos apóstolos:/
João, Mateus, Marcos e Lucas transmitiram esta fé./ 4. Vinde a nós, ó Santo Espírito, vinde nos iluminar./ A
palavra que nos salva nós queremos conservar.
2. REFR.: A BÍBLIA É A PALAVRA DE DEUS SEMEADA NO MEIO DO POVO, /QUE CRESCEU, CRESCEU E NOS
TRANSFORMOU, / ENSINANDO-NOS VIVER NUM MUNDO NOVO. / 1. Deus é bom, nos ensina a viver. /
Nos revela o caminho a seguir. / Só no amor partilhando seus dons. / Sua presença iremos sentir. / 2.
Somos povo, o povo de Deus, / e formamos o reino de irmãos. / E a palavra que viva nos guia/ e alimenta
a nossa união.
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: Arcanjos: S.Miguel, S.Gabriel e S.Rafael. Festa. Dn 7, 9-10.13-14 ou Ap 12, 7-12a; Sl 137; Jo 1, 47-51.
Ter.: S. Jerônimo. Presb. Doutor. Mem. Jo 3, 1-3.11-17.20-23; Sl 87; Lc 9, 51-56.
Qua.: S. Teresinha do Menino Jesus. Virgem e Doutora. Mem. Jo 9, 1-12.14-16; Sl 87; Lc 9, 57-62.
Qui.: Santos Anjos da Guarda. Mem. Ex 23, 21-23; Sl 90; Mt 18, 1-5.10.
Sex.: Bvs; André Soveral, Ambrósio Francisco Ferro. Presb. e Comps. Márt. Mem. Jo 38, 1.12-21;40,3-5; Sl 138; Lc 10,
13-16.
Sáb.: S. Francisco de Assis. Religioso. Mem. Jo 42, 1-3.5-6.12-16; Sl 118; Lc 10, 17-24.

Segunda Semana do Saltério
Vigésima Sexta Semana do Tempo Comum
CANTOS PARA ESTA CELEBRAÇÃO: Cânticos do Hinário Litúrgico da CNBB – CD – Liturgia VII e Liturgia XII.

Segunda Semana do Saltério
Vigésima Sexta Semana do Tempo Comum
CANTOS PARA ESTA CELEBRAÇÃO: Cânticos do Hinário Litúrgico da CNBB – CD – Liturgia VII e Liturgia XII.

