Ano C / Tempo Comum / Verde

Nº 2185 - 25/09/2016

26º DOMINGO DO TEMPO COMUM

2. SAUDAÇÃO

Dia da Bíblia
“O Senhor ama aquele que é justo.”

S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria
e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja
convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
S. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o
pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer
ao pecado e a ressurgir para uma vida nova. Reconheçamonos necessitados da misericórdia do Pai (pausa).
S. Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs,
que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos
e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E
peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e
irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

RITOS INICIAIS
A. Queridas irmãs e irmãos, a
liturgia de hoje nos convida a ouvir
a palavra do Senhor, que nos pede
um comportamento coerente com
a fé que professamos. Nesse último
domingo do mês celebramos
também o Dia da Bíblia, revelação
de Deus para a humanidade.
Cantemos:

1. CANTO DE ENTRADA
Toda a terra de adore, ó Senhor do universo, os louvores
do teu nome, cante o povo em seus versos!
1. Venham todos, com alegria, aclamar nosso Senhor,
caminhando ao seu encontro, proclamando seu
louvor. Ele é o rei dos reis; e dos deuses, o maior.
2. Tudo é dele: abismos, montes, mar e terra ele formou.
De joelhos adoremos este Deus que nos criou, pois
nós somos seu rebanho e ele é nosso pastor.
3. Ninguém feche o coração, escutemos sua voz.
Não sejamos tão ingratos, tal e qual nossos avós;
mereçamos o que ele tem guardado para nós.
4. Glória ao Pai que nos acolhe e a seu Filho Salvador.
Igualmente demos glória ao Espírito de amor. Hoje e
sempre, eternamente, cantaremos seu louvor.

S. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

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!
2. Senhor nosso, Jesus Cristo, / Unigênito do Pai, / Vós, de
Deus Cordeiro Santo, / nossas culpas perdoai!
3. Vós, que estais junto do Pai, / como nosso intercessor,
/ acolhei nossos pedidos, / atendei nosso clamor!
4. Vós somente sois o Santo, / o Altíssimo, o Senhor, /
com o Espírito Divino, / de Deus Pai no esplendor!

5. ORAÇÃO
S. 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. P.N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA
LITURGIA
DA PALAVRA

DA PALAVRA

A. Para podermos receber melhor a
Palavra de Deus, nesta liturgia e na
vida, rezemos todos juntos:
T. Deus onipotente e misericordioso, desejamos ouvir
e entender a vossa Palavra, que é luz e segurança para
nossos passos. Que o Espírito Santo nos ilumine a fim de
que compreendamos o que as Escrituras vão nos dizer. Que
possamos sentir, durante esta liturgia da Palavra, o coração
ardente, como os discípulos no caminho de Emaús. Que
possamos encontrar sentido, coragem, esperança e rumo
para a nossa vida. Mas, sobretudo, que possamos aprender
a ter fé e a amar mais intensamente. Pedimos a Maria, Mãe
da Palavra Encarnada, que rogue por nós.
A. Os bens deste mundo são dons de Deus para toda a
humanidade, de modo que devem estar à disposição do
bem comum. A palavra nos convida a nos mantermos
íntegros e fiéis ao projeto de Deus.

6. PRIMEIRA LEITURA (Am 6,1a.4-7)
Leitura da Profecia de Amós.
Assim diz o Senhor todo-poderoso: Ai dos que vivem
despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros
nas alturas de Samaria! Os que dormem em camas de
marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros
do rebanho e novilhos do seu gado; os que cantam ao
som das harpas, ou, como Davi, dedilham instrumentos
musicais; os que bebem vinho em taças, e se perfumam
com os mais finos unguentos e não se preocupam com
a ruína de José. Por 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 / 145 (146)
Bendize, minha alma, e louva ao Senhor!
t 04FOIPSÏåFMQBSBTFNQSF GB[KVTUJÎBBPTRVFTÍP
oprimidos; / ele dá alimento aos famintos, / é o Senhor
quem liberta os cativos.
t 0 4FOIPS BCSF PT PMIPT BPT DFHPT   P 4FOIPS GB[
erguer-se o caído; / o Senhor ama aquele que é justo.
/ É o Senhor quem protege o estrangeiro.
t &MFBNQBSBBWJÞWBFPØSGÍP NBTDPOGVOEFPTDBNJOIPT
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. Combate 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. Diante 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: guarda o
teu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação
gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação
TFSÈ GFJUB OP UFNQP PQPSUVOP QFMP CFOEJUP F ÞOJDP

Soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o
ÞOJDPRVFQPTTVJBJNPSUBMJEBEFFRVFIBCJUBOVNBMV[
inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. A
ele, honra e poder eterno. Amém.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! (Bis)
1. Felizes são vocês, que agora passam fome, / porque
serão saciados, “felizes” é o seu nome! (2x)

10. EVANGELHO (Lc 16,19-31)
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 disse aos fariseus: “Havia um
homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes e
fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado
Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico.
Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa
do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas
feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para
junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado.
Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico
levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao
seu lado. Então gritou: ‘Pai Abraão, tem piedade de mim!
Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar
a língua, porque sofro muito nestas chamas’. Mas 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. E,
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’. O rico
insistiu: ‘Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu
pai, porque eu tenho cinco irmãos. Manda preveni-los,
para que não venham também eles para este lugar de
tormento’. Mas Abraão respondeu: ‘Eles têm Moisés e
os Profetas; que os escutem!’ O rico insistiu: ‘Não, Pai
Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente
vão se converter’. Mas 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. 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. Ao Deus que cuida de seu povo com um olhar atento aos
que mais necessitam, apresentemos nossa oração confiante:

L. Senhor, fazei com que a vossa Igreja manifeste no
mundo vosso poder através do perdão e da misericórdia,
sobretudo aos mais carentes, nós vos pedimos:
T. Senhor, ajudai-nos a escutar a vossa palavra!
L. Senhor, ajudai o vosso povo a escutar os profetas e
profetizas de nosso tempo, que manifestam vossa palavra
sobretudo no testemunho de vida, mantendo-se íntegros
na fé, nós vos pedimos:
T. Senhor, ajudai-nos a escutar a vossa palavra!
L. Senhor, iluminai todos aqueles que, na próxima semana,
elegerão os seus representantes para a administração dos
CFOTQÞCMJDPT QBSBRVF DPNPBVYÓMJPEFWPTTBHSBÎB 
saibam escolher tendo por base os critérios apresentados
em vossa palavra, nós vos pedimos:
T. Senhor, ajudai-nos a escutar a vossa palavra!
(Preces da comunidade)
S. Senhor, que não cessais de nos interpelar pela
Palavra, abri os nossos ouvidos à voz daqueles que nos
chamam a servi-los nas suas necessidades e problemas.
P.C.N.S.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. Bendigamos o Senhor, que dá
alimento aos famintos. Na liturgia,
sacia a fome da humanidade na
mesa da Palavra e da Eucaristia.

13. CANTO DAS OFERENDAS
De mãos estendidas, ofertamos o que de graça
recebemos. (2x)
1. A natureza tão bela, que é louvor, que é serviço, o
sol que ilumina as trevas, transformando-as em luz. O
dia que nos traz o pão, e a noite que nos dá repouso,
ofertemos ao Senhor o louvor da criação.
2. Nossa vida toda inteira, ofertamos ao Senhor, como
prova de amizade, como prova de amor. Com o vinho
e com o pão, ofertemos ao Senhor nossa vida toda
inteira, o louvor da criação.

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. 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. Ó Deus de misericórdia, que esta oferenda vos seja
agradável e possa abrir para nós a fonte de toda bênção.
P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(Prefácio dos DTC - VI - Cristo, penhor da Páscoa eterna)
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, é justo e necessário, é nosso dever e
salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor, Pai
santo, Deus eterno e todo-poderoso. Em vós vivemos, nos
movemos e somos. E, ainda peregrinos neste mundo, não só
recebemos, todos os dias, as provas de vosso amor de Pai,
mas também possuímos, já agora, a garantia da vida futura.
Possuindo as primícias do Espírito, por quem ressuscitastes
Jesus dentre os mortos, esperamos gozar, um dia, a plenitude
da Páscoa eterna. 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:
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. 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.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
S. 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.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
S. 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.
S. 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 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 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.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. 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.
T. Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
S. 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.
T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
S. 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 Pedro, com os bispos do
mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

S. 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.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
S. 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.
T. A todos saciai com vossa glória.
S. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
S. 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.
T. Amém.

16. RITO DA COMUNHÃO
A. Aproximemos da sagrada comunhão, o “bendito e
único Soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores”.

17. CANTO DE COMUNHÃO
Um cálice foi levantado; um pão, entre nós partilhado.
O povo comeu e bebeu e anunciou: O amor venceu!
1. Ó Pai, Senhor Deus do céu e da terra, te louvo porque
aos pequenos revelas segredos que aos sábios do mundo
escondes e aos gritos dos teus pequeninos respondes!
2. Ó gente, deixai vir a mim as crianças, pois delas do
Reino será a herança! Quem não como elas o Reino
acolher, jamais do Reino jamais há de ser!
3. De vós quem ser o maior pretender, vá logo o mais
pequenino acolher, pois só quem for dos demais
servidor, no Reino de Deus há de ser o maior!
4. Crianças, aos prados mais verdes correi! Ovelhas,
dos pastos da Vida comei! Jesus, Jesus, Bom Pastor
vos conhece e hoje seu Corpo e seu Sangue oferece!

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. 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. P.C.N.S.
T. Amém.

RITOS FINAIS
A. Ao celebrarmos nossa fé, somos
fortalecidos para sairmos em missão,
testemunhando a fé de forma viva,
comprometendo-nos com os que
mais necessitam de auxílio e que
passam pelo mundo negligenciados
naquilo que lhes cabe para terem
vida plena, projeto de Deus!
LEITURAS DA SEMANA
2ª feira: Jó 1, 6-22; Sl 16(17); Lc 9,46-50.
3ª feira: Jó 3, 1-3.11; Sl 87(88) 2-8; Lc 9,51-56.
4ª feira: Jó 9, 1-12.14-16; Sl 87(88)10-15; Lc 9, 57-62.
5ª feira: Dn 7, 9-10.13-14 ou Ap 12, 7-12; Sl 137(138); Jo 1,47-51.
6ª feira: Jó 38,1.12-21; 40, 3-5; Sl 138(139); Lc 10,13-16.
Sábado: Jó 42, 1-3.5-6.12-16; Sl 118(119); Lc 10,17-24.
27º DTC: Hab 1,2-3; 2, 2-4; Sl 94(95); 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10.

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA (TC, III)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Deus todo-poderoso vos abençoe na sua bondade e
infunda em vós a sabedoria da salvação.
T. Amém!
S. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos
faça perseverar nas boas obras.
T. Amém!
S. Oriente para ele os vossos passos, e vos mostre o
caminho da caridade e da paz.
T. Amém!
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho + e
Espírito Santo.
T. Amém!

20. CANTO
1. O amor de Deus me escolheu, olhou-me, disse o meu
nome, confiou em mim, me enviou, pra Boa Nova levar.
Vai aos pobres anunciar a mensagem da esperança, e aos
que sofrem oprimidos, que eu sou libertação.
2. O amor de Deus me escolheu pra consolar os que choram,
trocar as vestes de tristeza em lindas vestes de festa.
3. O amor de Deus me escolheu pra dar aos cegos a visão,
ao homem pobre e escravo levar a luz que liberta.
3. O amor de Deus me escolheu. Senhor, serei teu servo,
serás a minha alegria, a herança que hei de ganhar.

CONVITE:
Queridos diocesanos e diocesanas! Do dia 1º ao
dia 8 de outubro celebramos a Semana da Vida! No
dia 8/10, às 16h celebraremos o Dia do Nascituro.
Participemos desse evento junto com a Comissão
Diocesana em Defesa da Vida, comprometendonos com o desejo de Deus para a humanidade!
Local: Paróquia Santa Maria Goretti
3VB/PWB*PSRVF o7JMB.FUBMÞSHJDBo4BOUP"OESÏ
A coordenação diocesana da Infância e Adolescência
Missionária convida a todos para a XV Caminhada
Missionária da Diocese de Santo André, que
acontecerá no primeiro dia da Visita Pastoral
Missionária do Bispo Dom Pedro à Região Utinga.
Data: 01/10/16 (sábado). Horário: Das 8h30 às 13h
Local: Concentração e Missa - Paróquia Santa Teresinha
Lanche e Encerramento: Paróquia São Camilo
Obs: Levar lanche comunitário
Acesse o Site e o Facebook da sua Diocese de Santo André
www.diocesesa.org.br

/DioceseDeSantoAndre
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