
RITOS INICIAIS

MÊS DA BÍBLIA 
26º DOMINGO DO TEMPO COMUM

 

 

A. Queridos irmãos e irmãs, neste 
dia da Bíblia, reunidos em torno 
de Jesus, queremos aprender a 
valorizar sempre mais a Palavra 
de Deus em nossas vidas e 
entender melhor aquilo que Ele 
deseja para nós, partilhando o 
que temos com o nosso próximo. 
Iniciemos, cantando:

1. CANTO DE ABERTURA
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 é viva, nos 
guia / e alimenta a nossa união.

2. SAUDAÇÃO
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, nós também somos 
convidados a morrer ao pecado e a ressurgir para 
uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da 
misericórdia do Pai (pausa).
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 
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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.

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 [Hin. Dioc., Fasc. I - p.61 / CD fx 29]
Glória, glória a Deus nos altos céus! (2x)
1. Glória a Deus nos altos céus, / paz na terra a seus 

amados! / A vós louvam, Rei celeste, / os que foram 
libertados!

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 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.

[Se o pároco e a equipe de liturgia 
julgarem não ser oportuna a realização 
desta oração, pode-se omiti-la.]
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.

LITURGIA DA PALAVRA



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 [Sl 145 (146)]
Bendize, minha alma, e louva o Senhor!
•	 O	Senhor	é	fiel	para	sempre,	/	faz	justiça	aos	que	

são oprimidos; / ele dá alimento aos famintos, / 
é o Senhor quem liberta os cativos.

•	 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.

•	 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. 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 será feita no tempo 
oportuno	pelo	bendito	e	único	Soberano,	o	Rei	dos	
reis	e	Senhor	dos	 senhores,	o	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.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (2Cor 8,9)
Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor; para 
que sua pobreza, assim, nos enriquecesse.

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 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

12. PRECES DOS IRMÃOS
S. Irmãos e irmãs, aqui reunidos para recordar os 
benefícios de nosso Deus, roguemos que ele inspire 
os nossos pedidos, para que possa atender as nossas 
súplicas.

L. Senhor, que nossas comunidades saibam acolher 
a vossa Palavra como verdadeiro alimento para as 
nossas vidas, nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
L. Senhor, ensinai-nos a testemunhar as Sagradas 
Escrituras com as nossas vidas, ajudando na 
construção do vosso Reino, nós vos pedimos: 
T. Senhor, escutai a nossa prece.
L. Senhor, dai-nos um coração generoso para que 
possamos fazer sempre a vossa vontade, em busca 
de alcançarmos a eterna bem-aventurança, nós vos 
pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.

(Preces da comunidade)

S. Possam agradar-vos, ó Deus, as preces de vossa 
Igreja, para que recebamos por vossa misericórdia o 
que por nossos méritos não ousamos esperar. P.C.N.S.
T. Amém.

A. No altar do Senhor, somos 
convidados a participar dessa 
comunhão de vida, onde ele 
quer ser o nosso alimento na 
caminhada, para nos ensinar a 
partilhar a nossa vida com todos 
os nossos irmãos e irmãs. 

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS
[Hinário ABC Litúrgico, p.202]
De mãos estendidas, ofertamos / o que de graça 
recebemos. (2x)

LITURGIA EUCARÍSTICA



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

17. CANTO DE COMUNHÃO
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 o irmão, / segundo os 
preceitos que Deus lhe ensinou: / verá maravilhas 
de Deus, o Senhor, / porque muito amou!

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 Domingos do Tempo Comum, VI
“Cristo, penhor da Páscoa eterna” (Missal, p.433)
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:



3. Feliz quem confia na força do bem, / seguindo 
os caminhos da paz, 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, 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.

19. AVISOS

 

20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA 
Tempo Comum, 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!
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RITOS FINAIS

LITURGIA SEMANAL
São Jerônimo:	Zc	8,1-8;	Sl	101(102);	Lc	9,46-50.
S. Teresinha:	Zc	8,20-23;	Sl	86(87);	Lc	9,51-56.
Anjos da Guarda: Ex	23,20-23;	Sl	90(91);	Mt	18,1-5.10.
5ª feira:	Ne	8,1-4.5-6.7-12;	Sl	18(19);	Lc	10,1-12.
São Francisco:	Br	1,15-22;	Sl	78(79);	Lc	10,13-16.
São Benedito:	Br	4,5-12.27-29;	Sl	68(69);	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.

Em	 2005,	 a	 Conferencia	Nacional	 dos	 Bispos	
do	Brasil	 (CNBB)	 instituiu	 a	 Semana	Nacional	 de	
Defesa	da	Vida,	de	01	a	07	de	outubro,	e	o	dia	08	de	
outubro como o Dia do Nascituro. Nesse período, as 
dioceses, paróquias e comunidades são convidadas 
a desenvolver várias atividades em favor da vida. A 
Declaração sobre as Exigências Éticas em Defesa 
da Vida, fruto da 43ª Assembleia Geral da CNBB, 
conclama toda Igreja a refletir, em profundidade, 
através de celebrações, cursos, encontros e seminários 
sobre temas de bioética, e a se manifestar, sempre que 
necessário, sobre o valor da vida em todas as suas 
dimensões. Mas quem é o Nascituro?

É o ser humano já concebido que se encontra no 
ventre materno, por conseguinte ainda não veio à luz, 
mas espera-se que nasça dentro de um futuro próximo. 
Este ser humano possui direito de ser respeitado na sua 
integridade e dignidade como a de qualquer pessoa 
já nascida. Por que motivo a vida é um bem?

No ser humano, criado à imagem e semelhança 
de Deus, reflete-se, em cada fase da sua existência, 
“o rosto de seu Filho Unigênito. Este amor ilimitado 
e quase  incompreensível de Deus pelo humano 
revela até que ponto a pessoa humana seja digna 
de ser amada por si mesma, independentemente de 
qualquer outra consideração: inteligência, beleza, 
saúde,	juventude,	integridade,	etc.	

Numa palavra, a vida humana é sempre um bem, 
porque ‘ela é, no mundo, manifestação de Deus, sinal 
de sua presença, vestígio de sua glória’”.

Tema de reflexão: “O EVANGELHO DA VIDA: 
Anunciar, Celebrar e Servir”

São sete encontros com diferentes abordagens e as 
comunidades contam com sugestões de celebrações 
e roteiros de vigílias e oração. Convidamos  a todos 
a participarem de algum modo da 

Semana	Nacional	da	Vida,	que	acontece	entre	01	
e	07	de	outubro	e	que	se	conclui	com	a	celebração	
do	Dia	 do	Nascituro	 no	 dia	 08/10/2019,	 procure	
informações na sua paróquia e  PARTICIPE DESSA 
IMPORTANTE DISCUSSÃO!

Gilberto e Márcia Monteiro
Comissão Diocesana em Defesa da Vida

SEMANA NACIONAL DA VIDA E 
O DIA DO NASCITURO:  PORQUE 
CELEBRAR A SEMANA NACIONAL 
DA VIDA E O DO NASCITURO?

20. CANTO FINAL
Toda a 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. Nossa fé se fundamenta na palavra dos Apóstolos. / 

João, Mateus, Marcos e Lucas transmitiram esta fé.

RECEBA A MENSAGEM DO PROGRAMA 
“VERBUM” EM áUDIO PELO WHATSAPP!

A Diocese de Santo André 
disponibiliza diariamente 
o	conteúdo	do	Programa	
Verbum, exibido pela TV. 
Mais	-	canal	27	da	NET	-	e	

veiculado nas redes sociais e no site diocesano, em 
formato de áudio pelo aplicativo de mensagens e voz 
WhatsApp. A ação visa propagar a reflexão da Palavra 
de Deus – com Dom Pedro e padres convidados 
a cada semana – em várias mídias e dinamizar a 
forma de alcance da evangelização, já que é possível 
compartilhar	o	conteúdo	diretamente	do	seu	número,	
para grupos e todos os seus contatos. Para receber 
a mensagem, basta enviar o seu nome, paróquia e 
número de WhatsApp para (11) 99981-1233.

Comissão Diocesana em Defesa da Vida convida 
a todos para a Celebração Eucarística na 
intenção do Dia do Nascituro.
Data: 06/10/2019, às 11h.
Local: Catedral Nossa Senhora do Carmo


