Ano C / Tempo Comum / Verde
33º DOMINGO DO TEMPO COMUM

“É permanecendo firmes que
ireis ganhar a vida!”

Nº 2194- 13/11/2016
participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça
e paz vos sejam concedidas abundantemente.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
S. No início desta celebração eucarística, peçamos
a conversão do coração, fonte de reconciliação e
comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. (pausa)
1. Senhor, que vieste salvar / os corações arrependidos.
Piedade, piedade, piedade de nós! (bis)
2. Ó Cristo, que vieste chamar /os /pecadores humilhados.
3. Senhor, que intercedei por nós / junto a Deus Pai, que
nos perdoa.

RITOS INICIAIS
A. Queridos irmãos e irmãs,
aproxima-se o fim do nosso
Ano Litúrgico e estamos sendo
preparados para a espiritualidade
que se segue. A vinda do Senhor
e o encontro da humanidade
diante do Justo Juiz, príncipe da
Misericórdia, são uma realidade.
Celebramos com o coração
confiante. Em meio às dificuldades
do tempo presente, permaneçamos
firmes para recebermos de Deus a
vida verdadeira! Cantemos:

1. CANTO DE ENTRADA
O Senhor vai falar-nos de paz, a seu povo e a todos
amigos, /:paz a quantos a Ele se achegam e se alegre o
teu povo contigo!: (2x)
1. Ao Senhor vamos cantar, / canto novo em seu louvor. /
Na assembleia dos fiéis / celebremos seu amor. / Israel
todo se alegre / em seu Deus, seu Criador!
2. O seu nome glorifiquem / com cantares e com danças.
/ Toquem flautas e pandeiros, / ao sentir sua lembrança.
/ O seu povo, a ele unido, / a vitória sempre alcança.
3. Festejemos sua glória / em alegre procissão, / com
louvores na garganta / e com espada em nossa mão,
/ relembrando que a seu povo / Ele deu a proteção.
4. Ele vence os infelizes, / que praticam mil horrores. /
Ele prende os inimigos, / acorrenta os malfeitores. / É
por isso que ao Senhor / festejamos com louvores.

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela
santificação do Espírito para obedecer a Jesus Cristo e

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

4. HINO DE LOUVOR
:Glória, glória, glória, aleluia!: (2x) / Glória, glória, glória
a Deus nos altos céus, / paz na terra a todos nós.
1. Deus e Pai, nós vos louvamos, glória a Deus! / Adoramos,
bendizemos, glória a Deus! / Damos glória ao vosso
nome, glória a Deus! / Vossos dons agradecemos.
2. Senhor nosso, Jesus Cristo, glória a Deus! / Unigênito
do Pai, glória a Deus! / Vós, de Deus, cordeiro santo,
glória a Deus! / Nossas culpas, perdoai.
3. Vós, que estais junto do Pai, glória a Deus! / Como
nosso intercessor, glória a Deus! / Atendei nossos
pedidos, glória a Deus! / Atendei nosso clamor.
4. Vós somente sois o Santo, glória a Deus! / O altíssimo
Senhor, glória a Deus! / Com o Espírito Divino, glória
a Deus! / De Deus Pai o resplendor.

5. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) Senhor nosso Deus, fazei que a nossa
alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só
teremos felicidade completa servindo a vós, o criador de
todas as coisas. P.N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
A. A Palavra nos instrui acerca
das realidades últimas de nossa
existência. Sabemos que a vida
provém de Deus e para ele volta.
O encontro diante do Senhor
acontecerá para todos, pois o desejo
de Deus é estabelecer justiça e paz.
Não sabemos qual é a hora, mas
aguardamos vigilantes, trabalhando
pelo Reino do Senhor que vem.

6. PRIMEIRA LEITURA (Ml 3,19-20a)
Leitura da Profecia de Malaquias.
Eis que virá o dia, abrasador como fornalha, em que
todos os soberbos e ímpios serão como palha; e esse
dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos
exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para
vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça,
trazendo salvação em suas asas.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL 97 (98)
O Senhor virá julgar a terra inteira; / com justiça julgará.
• Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa; / e da cítara
suave! / Aclamai, com os clarins e as trombetas,/ ao
Senhor, o nosso Rei!
• Aplauda o mar com todo ser que nele vive, / o mundo
inteiro e toda gente! / As montanhas e os rios batam
palmas / e exultem de alegria.
• Exultem na presença do Senhor, pois ele vem, / vem
julgar a terra inteira. / Julgará o universo com justiça
/ e as nações com equidade.

8. SEGUNDA LEITURA (2Ts 3,7-12)
Leitura da 2ª Carta de São Paulo aos Tessalonicenses
Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo,
pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De
ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo
contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia
e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não
que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos
apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito,
quando estávamos entre vós, demos esta regra: “Quem
não quer trabalhar, também não deve comer”. Ora,
ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa,
muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor
Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que,
trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia!(2x)
1. É preciso vigiar / e ficar de prontidão, Em que dia o
Senhor há de vir, / não sabemos não!

10. EVANGELHO (Lc 21,5-19)
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.
Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito
do Templo, que era enfeitado com belas pedras e com
ofertas votivas. Jesus disse: “Vós admirais estas coisas?
Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo
será destruído”. Mas eles perguntaram: “Mestre, quando
acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas
estão para acontecer?” Jesus respondeu: “Cuidado
para não serdes enganados, porque muitos virão em
meu nome, dizendo: ‘Sou eu!’ e ainda: ‘O tempo está
próximo’. Não sigais essa gente! Quando ouvirdes
falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados.

É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas
não será logo o fim”. E Jesus continuou: “Um povo se
levantará contra outro povo, um país atacará outro país.
Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos
lugares; acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais
serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas
aconteçam, sereis presos e perseguidos; sereis entregues
às sinagogas e postos na prisão; sereis levados diante de
reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a
ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme
propósito de não planejar com antecedência a própria
defesa; porque eu vos darei palavras tão acertadas, que
nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis
entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes
e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão
por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só
fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes
que ireis ganhar a vida!”
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 DA COMUNIDADE
S. Voltemos o nosso olhar para o Senhor e, como já
recebemos em herança a fé no mundo que há de vir,
peçamos com confiança:
L. Senhor, acompanhai o papa Francisco, nosso bispo
e todo o clero, para que ajudem todos os fieis a não
deixarem as preocupações da vida tomarem conta do
coração, mas o preencham de esperança e confiança,
nós vos pedimos:
T. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor.
L. Senhor, despertai o vosso povo para o serviço da
Evangelização, a fim de que, através de seu esforço e
pela ação de vossa graça, todos conheçam o vosso amor,
nós vos pedimos:
T. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor.
L. Senhor, dai à vossa Igreja ser perseverante em meio às
perseguições, crendo na vida que ofereceis diariamente, mas
que no futuro receberemos plenamente, nós vos pedimos:
T. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor.
L. Senhor, acompanhai o vosso povo para que não caia nas
ciladas preparadas por falsos profetas, que se apresentam
como salvadores da humanidade, aproveitando-se da sua
simplicidade, nós vos pedimos:
T. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor.
(Preces da comunidade)
S. Senhor Pai Santo, concedei a todos os homens e
mulheres a graça de saberem que são vossos filhos e de
construírem na terra as suas vidas, na esperança de Vos
contemplar no Céu. P.C.N.S.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
A Bendigamos o Senhor que vem!
Do altar vem a nós como penhor
de nossa salvação. Frutos da terra e
do trabalho humano, plenificados,
nos alimentam para anteciparmos
o Reino definitivo.

13. CANTO DAS OFERENDAS
1. Bendito seja Deus Pai, / do universo criador, / pelo pão
que nós recebemos, / foi de graça e com amor.
O homem que trabalha / faz a terra produzir. / O
trabalho multiplica os dons / que nós vamos repartir.
2. Bendito seja Deus Pai, / do universo o criador, / pelo
vinho que nós recebemos, / foi de graça e com amor.
3. E nós participamos / da construção do mundo novo / com
Deus, que jamais despreza / nossa imensa pequenez.

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. Concedei, Senhor nosso Deus, que a oferenda
colocada sob o vosso olhar nos alcance a graça de vos
servir e a recompensa de uma eternidade feliz. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA V
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. É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ó
Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo
com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É ele o sacerdote
verdadeiro que sempre se oferece por nós todos,
mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia
derradeira. Por isso, aqui estamos bem unidos, louvando
e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos
anjos e à voz dos santos todos, para cantar (dizer):
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. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de
nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por ele,
mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se
mudem no Corpo e no Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai vosso Espírito Santo!
S. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus
apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para
o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
S. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou 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 PECADOS. FAZEI ISTO EM
MEMÓRIA DE MIM.

S. Tudo isto é mistério da fé!
T. Toda vez que se come deste Pão, toda vez que se bebe
deste Vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica
esperando sua volta.
S. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus,
nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão; nós queremos
a vós oferecer este Pão que alimenta e que dá vida, este
Vinho que nos salva e dá coragem.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. E quando recebermos Pão e Vinho, o Corpo e Sangue
dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para
sermos um só povo em seu amor.
T. O Espírito nos una num só corpo!
S. Protegei vossa Igreja, que caminha nas estradas do
mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança
de chegar junto a vós, na vossa paz.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
S. Dai ao Santo Padre, o papa Francisco, ser bem firme
na fé, na caridade, e a Pedro, que é bispo desta Igreja,
muita luz para guiar o seu rebanho.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
S. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe
de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, com os
apóstolos e todos os santos, que na vida souberam amar
Cristo e seus irmãos.
T. Esperamos entrar na vida eterna!
S. A todos os que chamastes para outra vida na vossa
amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo
vossos braços, acolhei-os. Que vivam para sempre bem
felizes no reino que para todos preparastes.
T. A todos dai a luz que não se apaga!
S. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo
santo e pecador, dai forças para construirmos juntos o
vosso reino, que também é nosso.
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. Para mim só há um bem: é estar com Deus, é colocar
o meu refúgio no Senhor.

17. CANTO DE COMUNHÃO
É preciso ficar acordado, para entrar no cortejo festivo.
/ Estás sempre chegando, Senhor, / pra te unires a nós
no pão vivo, no pão vivo, pão vivo, pão vivo.
1. Só em Deus acho repouso, / dele espero a salvação, a
salvação. / Ele é a rocha que me salva, / força pra eu
não ir ao chão. / Até quando vocês juntos / contra um
só atacarão?
2. Contra um muro que se inclina / ou parede a desabar,
a desabar? / Já tramaram derrubar-me / e não sabem
se calar. / Sua boca diz louvores; / dentro, pensam em
condenar.
3. Povo, espera no Senhor, / abre a ele o coração, o
coração. / Todo homem é só um sopro, / mesmo os
bons falam ilusão. / Se botarmos na balança, / sobem
mais que um balão.
4. Só Deus tem poder e glória! / Foi assim que eu entendi,
que eu entendi. / A bondade só tu tens, / o amor se
encontra em ti. / Dás conforme a gente faz, / também
isto eu entendi.

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

20. CANTO

S. Oremos: (pausa) Tendo recebido em comunhão o
Corpo e o Sangue do vosso Filho, concedei, ó Deus,
possa esta Eucaristia, que ele mandou celebrar em sua
memória, fazer-nos crescer em caridade. P.C.N.S.
T. Amém.

1. Vai por esse mundo afora; / reparte, com quem chora,
tua paz e tua luz! / Assim cantando, vai revelando /
que amar é a força que te conduz.
2. Vai! Quem tem minha esperança, / caminha e não se
cansa, já está aonde vai! / Ama! Que assim teus passos
dados / são salmos entoados em louvor de nosso Pai.
Senhor, eu vou, sim. E não vou só eu... / Sinto pulsar teu
coração no meu. / Vou tão feliz, sim. Cantando vou eu...
/ Pois sei que amar é construir o céu.
3. Vai! Não temas o caminho; / teu sangue, em cada
espinho, tem cheiro de flor! / Seja a justiça a tua missa
/ que salva o mundo, honra o Senhor!
4. Vai! Só prega bem quem faz! / Quem vive, reza mais,
pois foi assim que eu fiz! / Ama! Pois quem caminha
amando, / já está profetizando mundo novo e mais feliz!

RITOS FINAIS
A. Algumas das primeiras
comunidades acomodaram-se
diante da promessa do Senhor de
voltar. Crendo não ser necessário
trabalhar e sim apenas aguardar,
cruzaram os braços. Não deve
ser essa a atitude do discípulo
missionário de Jesus. A Palavra nos
corrige, pois nossa espera deve ser
ativa, trabalhando pelo Reino do
Senhor.

Acesse o Site e o Facebook da sua Diocese de Santo André
www.diocesesa.org.br

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

/DioceseDeSantoAndre

OBRAS DE MISERICÓRDIA
Estamos chegando ao final deste Ano
Santo da Misericórdia, convocado
pelo Papa Francisco cujo tema é:
“Misericordiosos como o Pai” (Lc 6,36).
O mundo precisa de misericórdia.
Misericórdia é o ato último e supremo
pelo qual Deus vem ao nosso encontro.
É a lei fundamental que mora no coração
do ser humano, quando vê com olhos
sinceros o irmão que encontra no
caminho da vida.
A misericórdia é um sentimento de amor
profundo com as pessoas e a criação,
sentimento que leva a acolher, dar
perdão e promover a vida. Diante da
miséria alheia, a misericórdia responde
com um amor infinito, que compreende
e resgata. Mas a misericórdia não é uma
realidade distinta da justiça. A coroa
da justiça é a misericórdia. Justiça sem
misericórdia vira vingança. A justiça de
Deus quer resgatar e recuperar através
do perdão e da correção.
A Igreja na sua sabedoria milenar
prescreve as obras de misericórdia que
são expressão concreta da prática da
misericórdia. Elas se dividem em obras
de misericórdia corporais: dar de comer
a quem tem fome, dar de beber, vestir
os nus, acolher os peregrinos, visitar
os doentes, visitar os encarcerados
e sepultar os mortos. As obras de
misericórdia espirituais são: aconselhar
os que estão em dúvidas, ensinar os

ignorantes, advertir os pecadores,
perdoar as ofensas, suportar as fraquezas
do próximo, orar pelos vivos e mortos
e consolar os aflitos. Desde seu início a
Igreja exerce através de seus membros
estas obras de misericórdia que são
faróis a iluminar a humanidade.
São tantos os exemplos da caridade
organizada como misericórdia que é
difícil escolher. Lembro-me aqui, da
Cidade dos Meninos, existente em Santo
André. Uma instituição filantrópica sem
fins lucrativos, mantida pela Associação
Missionária dos Franciscanos Menores
Conventuais, considerada de utilidade
pública. Ela surgiu na periferia de
Santo André num bairro à época
extremamente pobre. Sua missão é
acolher crianças e adolescentes de
baixa renda, em período integral, dando
formação e educando para a cidadania.
Acolher pessoas carentes ou com
deficiências dando-lhes possibilidade
de recuperação.
A Cidade dos Meninos é um lugar
preferencialmente dos mais pobres.
O trabalho de promoção é realizado
simultaneamente com as famílias e a
comunidade visando a construção de
uma sociedade nova onde ninguém seja
excluído. A creche ali existente atende
300 crianças de baixa renda. O Centro
da Juventude atende 150 crianças e
adolescentes de seis a quinze anos em

LEITURAS DA SEMANA
2ª feira: Ap 1, 1-4;2,1-5ª; Sl 1; Lc 18,35-43
3ª feira: Ap 3, 1-6.14-22; Sl 150; Lc 19,1-10.
4ª feira: Ap 4,, 1-11; Sl 150; Lc 19,11-28.
5ª feira: Ap 5, 1-10; Sl 149; Lc 19, 41-44.
6ª feira: Ap 10, 8-11 Sl 118 (119); Lc19, 45-48.
Sábado: Ap 11, 4-12; Sl 143 (144); Lc 20,27-40.
34º DTC: 2Sm 5,1-3; Sl 121(122); Cl 1,12-20; Lc 23,35-43.

situação de risco, ou seja, expostos a
perigo de viver na rua. E tem ainda a
Casa Aberta, com capacidade para 75
adolescentes que tem acesso a oficinas
profissionalizantes. Conta ainda com o
Centro de reabilitação e Equoterapia e o
Programa de Convivência e aprendizado
no Trabalho, também para adolescentes
das classes populares.
Tive contato com a Cidade dos Meninos,
durante minha recente Visita Pastoral
Missionária no Bairro Novo Oratório, na
Região de Utinga em Santo André. Ali
fui recebido pelo diretor da obra, Frei
Luiz Favaron e por todas as crianças do
período da manhã. Vivi uma experiência
única de experimentar o quanto a Igreja
Católica, através dos freis franciscanos,
em parceria com outras forças vivas
da sociedade, podem promover o ser
humano.
Em tudo se percebe o sentimento
inspirador que é a caridade, o amor
misericordioso de Deus que resgata
e ampara e da vida. Um verdadeiro
convite a sermos misericordiosos como
o Pai do Céu. Neste sentimento convidoos para o encerramento do Ano Santo da
Misericórdia aqui na Catedral, será dia
13/11 às 19h. Celebremos o vivamos
a misericórdia divina em cada dia de
nossas vidas. Envio-lhes minha benção!
Dom Pedro Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André
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