
RITOS INICIAIS

25º DOMINGO DO TEMPO COMUM

Mês da Bíblia 
“Ninguém pode servir a dois senhores.”

 

A. É com alegria que nos reunimos 
em nome de Jesus para dar graças 
ao Pai, que quer o bem de todos os 
seus filhos! A liturgia de hoje nos 
faz ver que justiça, solidariedade 
e amor são valores fundamentais 
do Reino de Deus. Mas, para 
alcançarmos isso, precisamos ter o 
coração voltado unicamente para 
Deus. Cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA
Oh! Que alegria encontrar-se os irmãos, / reunidos no 
amor de Deus! / É a Eucaristia que faz comunhão: / Que 
felizes somos, escolhidos seus!
1. Pelo Pai nós fomos convidados / ao banquete, à festa 

de Jesus. / Ele é o alimento que dará sustento / para 
os nossos passos rumo ao bem, à luz! 

2. Deus nos fez uma comunidade, / que celebra e vive a 
sua fé. / Não se vai sozinho por este caminho./ Quem 
se une ao outro ficará de pé. 

3. É Jesus nosso maior presente: / na Palavra, em nós, 
na refeição! / Deus faz maravilhas pela sua família. / 
Vamos a cantar co’a voz e o coração!

 
2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e 
a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.
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LITURGIA DA PALAVRA

3. ATO PENITENCIAL
S. Irmãos e irmãs, reconheçamos nossas culpas para 
celebrarmos dignamente os santos mistérios. (pausa)

1. Senhor, que viestes salvar / os corações arrependidos...
Piedade, piedade, piedade de nós! (2x)
2. Ó Cristo, que viestes chamar / os pecadores humilhados...
3. Senhor, que intercedeis por nós/ junto a Deus Pai, que 

nos perdoa...

S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe 
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém. 

4. HINO DE LOUVOR 
1. Glória a Deus nos altos céus, / paz na terra a seus amados! 

/ A vós louvam, Rei celeste, / os que foram libertados!
Glória a Deus! Glória a Deus! / Paz na terra aos filhos seus!
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, / adoramos, bendizemos, / 

damos glória ao vosso nome, / vossos dons agradecemos!
3. Senhor nosso, Jesus Cristo, / Unigênito do Pai, / Vós, de 

Deus Cordeiro Santo, / nossas culpas perdoai!
4. Vós, que estais junto do Pai, / como nosso intercessor, 

/ acolhei nossos pedidos, / atendei nosso clamor!
5. Vós somente sois o Santo, / o Altíssimo, o Senhor, / 

com o Espírito Divino, / de Deus Pai no esplendor!

5. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Pai, que resumistes toda a lei no 
amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o 
vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida 
eterna. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. A denúncia do profeta é 
dirigida à falta de justiça, que 
recai, sobretudo, nos mais fracos. 
Servir a Deus implica praticar o 
bem a todos. Ouçamos a Palavra 
que nos indica o modo de viver 
que agrada a Deus.

6. PRIMEIRA LEITURA (Am 8,4-7)
Leitura da Profecia de Amós.
Ouvi isto, vós, que maltratais os humildes e causais a 
prostração dos pobres da terra; vós, que andais dizendo: 
“Quando passará a lua nova, para vendermos bem a 
mercadoria? E o sábado, para darmos pronta saída ao 
trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar 
balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes 



com um par de sandálias, e para pôr à venda o refugo 
do trigo?” Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor: 
“Nunca mais esquecerei o que eles fizeram”.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL / 112 (113) 
Louvai o Senhor, que eleva os pobres!

nome do Senhor! / Bendito seja o nome do Senhor, / 
agora e por toda a eternidade!

dos altos céus. / Quem pode comparar-se ao nosso 
Deus, / ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono / 
e se inclina para olhar o céu e a terra?

pobrezinho, / para fazê-lo assentar-se com os nobres, 
/ assentar-se com nobres do seu povo.

8. SEGUNDA LEITURA (1Tm 2,1-8) 
Leitura da Primeira Carta de São Paulo a Timóteo.
Caríssimo, antes de tudo, recomendo que se façam preces 
e orações, súplicas e ações de graças, por todos os homens; 
pelos que governam e por todos os que ocupam altos 
cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila 
e serena, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e 
agradável a Deus, nosso Salvador; ele quer que todos os 
homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da 
verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus 
e os homens: o homem Cristo Jesus, que se entregou em 
resgate por todos. Este é o testemunho dado no tempo 
estabelecido por Deus e, para este testemunho, eu fui 
designado pregador e apóstolo e – falo a verdade, não 
minto – mestre das nações pagãs na fé e na verdade. 
Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a 
oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia!
1. O Cristo, que era rico, de rico se fez pobre / e, assim, 

com sua pobreza nos fez ricos e nobres; / o Cristo, 
que era rico, de rico se fez pobre / e, assim, com sua 
pobreza a nós ricos fez e nobres!

10. EVANGELHO (Lc 16,1-13)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
S. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: “Um 
homem rico tinha um administrador que foi acusado de 
esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: ‘Que 
é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua 
administração, pois já não podes mais administrar meus 
bens’. O administrador então começou a refletir: ‘O 
senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para 
cavar, não tenho forças; de mendigar, tenho vergonha. 
Ah! Já sei o que fazer, para que alguém me receba em 
sua casa quando eu for afastado da administração’. 
Então ele chamou cada um dos que estavam devendo 
ao seu patrão. E perguntou ao primeiro: ‘Quanto deves 
ao meu patrão?’ Ele respondeu: ‘Cem barris de óleo!’ O 

administrador disse: ‘Pega a tua conta, senta-te, depressa, 
e escreve cinquenta!’ Depois ele perguntou a outro: ‘E 
tu, quanto deves?’ Ele respondeu: ‘Cem medidas de 
trigo’. O administrador disse: ‘Pega tua conta e escreve 
oitenta’. E o senhor elogiou o administrador desonesto, 
porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste 
mundo são mais espertos em seus negócios do que os 
filhos da luz. E eu vos digo: Usai o dinheiro injusto para 
fazer amigos, pois, quando acabar, eles vos receberão 
nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas 
também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas 
também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois 
fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o 
verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, 
quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir 
a dois senhores. Porque ou odiará um e amará o outro, 
ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis 
servir a Deus e ao dinheiro”.
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
T. 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.

12. PRECES DOS IRMÃOS
S. Como comunidade orante, apresentemos ao Senhor 
nossas preces:
L. Senhor, afastai de nós a tentação do egoísmo e do 
individualismo; que caminhemos sempre à luz da vossa 
verdade. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, dai-nos a vossa sabedoria para que não 
vivamos na duplicidade, mas que tenhamos o coração 
voltado somente para vós. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, derramai vosso Espírito sobre todos os que 
governam os povos e sobre todos os líderes, a fim de 
que pratiquem a justiça e o bem comum das nações. 
Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, fazei que vivamos de fato nossa vocação 
batismal de profetas, para que nossos olhos estejam 
abertos para lutarmos contra o mal e a favor da 
misericórdia. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, que as famílias enlutadas de nossa comunidade 
sintam na Palavra e na Eucaristia a força necessária; sede 
o conforto de nossos doentes; auxiliai o papa Francisco 
e nosso bispo Pedro em seu pastoreio. Nós vos pedimos: 
T. Senhor, escutai a nossa prece!

(Preces da comunidade)
S. Deus eterno e todo-poderoso, ouvi as súplicas que vos 
dirigimos constantemente; expulsai de nossos corações 
as trevas do pecado e fazei-nos alcançar a verdadeira 
luz, Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade 
do Espírito Santo. 
T. Amém.



esperança da salvação. E de tal modo, Pai santo, amastes 
o mundo que, chegada a plenitude dos tempos, nos 
enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador.
T. Por amor nos enviastes vosso Filho!
S. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e 
nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição 
humana, menos o pecado, anunciou aos pobres a 
salvação, aos oprimidos, a liberdade, aos tristes, a alegria. E 
para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, 
ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida.
T. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte!
S. E, a fim de não mais vivermos para nós, mas para ele, 
que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o 
Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis para 
santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. 
T. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito!
S. Por isso, nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo 
santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o Corpo 
e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 
para celebrarmos este grande mistério que ele nos deixou 
em sinal da eterna aliança.
T. Santificai nossa oferenda pelo Espírito!
S. Quando, pois, chegou a hora, em que por vós, ó Pai, 
ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no 
mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, 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. 
S. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice 
com vinho, 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 REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM. 
S. Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a 
vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
S. Celebrando, agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, 
anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os 
mortos, proclamamos a sua ressurreição e ascensão à 
vossa direita, e, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos 
oferecemos o seu Corpo e Sangue, sacrifício do vosso 
agrado e salvação do mundo inteiro.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. Olhai, com bondade, o sacrifício que destes à vossa 
Igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo 
pão e do mesmo cálice que, reunidos pelo Espírito Santo 
num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo 
para o louvor da vossa glória.
T. Fazei de nós um sacrifício de louvor!
S. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos 
oferecemos este sacrifício: o vosso servo o papa Francisco, 
o nosso bispo Pedro, os bispos do mundo inteiro, os 
presbíteros e todos os ministros, os fiéis que, em torno deste 
altar, vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence 
e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
S. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do 
vosso Cristo e de todos os mortos dos quais só vós 
conhecestes a fé.
T. A todos saciai com vossa glória!
S. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de 
bondade, que, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com 
São José, seu esposo, com os Apóstolos e todos os Santos, 
possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde, 

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. No desejo de que a Eucaristia 
nos inspire para praticarmos o 
bem e a justiça a todos, pois Deus 
quer salvar a todos, apresentemos 
ao Pai o pão e o vinho, que se 
tornarão Corpo e Sangue de Jesus.

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS
Em torno da mesa a festa se faz. / É Cristo a certeza que a 
vida nos traz. / Eu vou até o altar, e Deus vem me salvar. 
1. Oferto, cantando, o vinho e o pão, / trabalho do 

homem e bênção de Deus! / Jesus é o dom do Pai 
para nós! / Eu vou até o altar, e Deus vem me salvar! 

2. Toalha e flores para a refeição; / na água, nas velas, a 
vida, o calor. / Jesus é a luz, a ressurreição! / Eu vou 
até o altar, e Deus vem me salvar! 

3. A dor e a alegria, na cruz do Senhor, / que fez de sua 
vida entrega total. / Celebra este amor a Ceia Pascal. 
/ Eu vou até o altar, e Deus vem me salvar!

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

S. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as oferendas do 
vosso povo, para que possamos conseguir por este 
sacramento o que proclamamos pela fé. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV
(PREFÁCIO PRÓPRIO DESTA ORAÇÃO)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós. 
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação. 
S. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, 
é nossa salvação dar-vos glória: só vós sois o Deus 
vivo e verdadeiro que existis antes de todo o tempo e 
permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. 
Mas, porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, 
fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas 
criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. 
T. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz!
S. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e 
glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles, 
também nós, e, por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos 
o vosso nome, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo! O céu e a 
terra proclamam a vossa glória! Hosana nas alturas! Bendito 
o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas!
S. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai santo, a sabedoria 
e o amor com que fizestes todas as coisas: criastes o homem 
e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, 
para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda 
criatura. E quando pela desobediência perderam a vossa 
amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a 
todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar-vos, 
vos pudessem encontrar. 
T. Socorrei, com bondade, os que vos buscam!
S. E, ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos 
homens e às mulheres e os instruístes pelos profetas na 
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com todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado 
e da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor nosso.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
S. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. 
S. 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.

16. RITO DA COMUNHÃO
A. Os vossos mandamentos vós nos destes, para que 
sejam fielmente observados. Oxalá seja bem firme nossa 
vida em cumprir vossa vontade e vossa lei.

17. CANTO DE COMUNHÃO
1. É esta a ceia pascal, a festa do amor / entre os homens 

e Deus: / só pode este amor pleno, eterno e total, / 
dar-se assim, sem medida, aos seus.

Ó dá-nos, Senhor, deste pão: / temos sede de ti, temos 
fome de Deus! / Queremos fazer comunhão / e na terra 
plantar o viver dos céus!
 2. “Feliz quem ouviu minha voz / e veio provar que sou 

vida, sou pão: / A bênção terá neste mundo e, após, / 
viverá plena ressurreição.” 

3. “A vida é um deserto, e só eu / renovo, no pão, tuas 
forças, teu ser! / Em teu caminhar para o além, / rumo 
ao céu, vem a mim desta fonte beber!” 

4. “Eu sou a presença maior, / que envolve o teu ser de 
alegria e paz! / Em teu coração sou a força, o vigor: / 
Na justiça e no bem andarás.” 

CANTO II 
Feliz o homem que ama o Senhor / e segue seus 
mandamentos. / O seu coração é repleto de amor, / Deus 
mesmo é seu alimento. 
1. Feliz o que anda na lei do Senhor / e segue o caminho 

que Deus lhe indicou; / terá recompensa no Reino do 
céu, / porque muito amou.

2. Feliz quem se alegra em servir ao irmão, / segundo os 
preceitos que Deus lhe ensinou; / verá maravilhas de 
Deus, o Senhor, / porque muito amou.

3. Feliz quem confia na força do bem, / seguindo os 
caminhos da paz e do perdão; / será acolhido nos 
braços do Pai, / porque muito amou.

4. Feliz quem dá graças de bom coração / e estende sua 
mão aos sem voz e sem vez; / terá no banquete um 
lugar para si, / porque muito amou.

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, auxiliai sempre os que 
alimentais com o vosso sacramento, para que possamos 
colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. P.C.N.S.
T. Amém.

RITOS FINAIS

LEITURAS DA SEMANA

2ª feira: Pr 3,27-34;  Sl 14 (15); Lc 8,16-18
3ª feira:  Pr 21,1-6.10-13; Sl 118 (119); Lc 8,19-21
4ª feira: Ef 4,1-7.11-13; Sl 18(19A); Mt 9,9-13
5ª feira: Ecl 1,2-11; Sl 89 (90); Lc 9,7-9
6ª feira: Ecl 3,1-11; Sl 14; Lc 9,18-22
Sábado: Ecl 11,9-12,8; Sl 89 (90); Lc 9,43b-45
26º DTC: Am 6,1a.4-7; Sl 145(146); 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31.

A. Praticar a justiça, amar a 
misericórdia e caminhar com Deus; 
eis o sentido da vida. Neste mês da 
Bíblia, precisamos entender que a 
Palavra de Deus deve habitar nosso 
ser e nosso modo de agir. Deus quer 
salvar a todos! E qual nossa missão? 
Sermos instrumentos dessa salvação! 
Preparemo-nos para recebermos a 
bênção e irmos em missão.

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA - TC, IV
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz 
os vossos dias e vos conceda as suas bênçãos.
T. Amém!
S. Sempre vos liberte de todos os perigos e confirme os 
vossos corações em seu amor.
T. Amém!
S. E assim, ricos em esperança, fé e caridade, possais 
viver praticando o bem e chegar felizes à vida eterna.
T. Amém!
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso. Pai e Filho + e 
Espírito Santo.
T. Amém!
S. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o 
Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus!

20. CANTO
1. Foi o amor profundo / de Deus pelo seu povo / que nos fez 

participar / desta ceia e celebrar / o dom que o Pai / nos 
fez da salvação! / Irei agora ao mundo, / pra anunciar o 
novo: / Na vida somos fortes, / se é Cristo o nosso / pão! 

Feliz eu vim louvar-te, meu Senhor! / Feliz vou, sim, 
viver o teu amor! 
2. A missa nos ensina / a ser família unida, / a doar e repartir, 

/ sem jamais o amor medir, / pra que o irmão / feliz possa 
viver. / E a festa só culmina / na eterna e plena vida: / Lá 
chega quem caminha / comendo o pão do céu!

Venha participar do CORAL DIOCESANO, sob a regência 
do maestro Diego Muniz! Você é nosso(a) convidado(a) 
para fazer parte deste nosso projeto de canto litúrgico!
Mais informações no site www.diocesesa.org.br

AVISOS
A coordenação diocesana das CEB’s convida para o 
Encontro Diocesano das CEB's. Local: Paróquia Nossa 
Senhora de Guadalupe (Rua Rio Mearim, s/n - Jd. Riviera, 
Santo André). Dia: 25/09/2016. Horário: 8h30 às 16h.


