
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Neste 23.º Domingo do Tempo Co-
mum, somos convidados a fazer o caminho 
da correção fraterna no diálogo de ajuda 
entre os irmãos e na certeza da presença 
do Senhor na comunidade reunida.

Celebramos a Páscoa de Jesus Cristo, 
que se manifesta em todas as pessoas 
e grupos que dialogam profundamente 
e procuram viver na transparência e na 
verdade. Reunidos como membros desta 
Igreja, cantemos.

3. CANTO DE ABERTURA: 16 (CD 3) / 45

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, 
o amor de Deus e a comunhão do Espírito 
Santo estejam com todos vocês.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL: 164 (CD 23), 169 
(CD 3)

Dir.: Invoquemos a misericórdia de Deus 
e reconheçamos as nossas faltas para 
participarmos com dignidade desta cele-
bração, enquanto cantamos.

Dir.: Deus todo-poderoso tenha compai-
xão de nós, perdoe os nossos pecados e 
conduza-nos à vida eterna. Amém.

6. GLÓRIA: 202 (CD 12), 203 (CD 3)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Pai de bondade, quan-
do dois ou mais se unem para pedir os 
dons que vosso amor prepara, vós sempre 
atendeis. Reunidos, pois, em nome do 
vosso Filho, vos suplicamos: dai-nos um 
coração novo e um espírito renovado e 
tornai-nos sensíveis às necessidades 
de todos. Nós vos pedimos também que 
o mandamento do amor guie a nossa 
comunidade. Por Nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

8. PRIMEIRA LEITURA: Ez 33,7-9
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DEUS FAZ COMUNHÃO

9. SALMO RESPONSORIAL: 94(95)

Não fecheis o coração, ouvi, hoje, a voz 
de Deus!

Vinde, exultemos de alegria no Senhor,
aclamemos o Rochedo que nos salva!
Ao seu encontro caminhemos com louvores,
e com cantos de alegria o celebremos!

Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra,
e ajoelhemos ante o Deus que nos criou!
Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor,
e nós somos o seu povo e seu rebanho,
as ovelhas que conduz com sua mão.

Oxalá ouvísseis hoje a sua voz:
“Não fecheis os corações como em Meriba,
como em Massa, no deserto, aquele dia,
em que outrora vossos pais me provocaram,
apesar de terem visto as minhas obras”.

10. SEGUNDA LEITURA: Rm 13,8-10

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, 
confiando-nos sua Palavra; a Palavra da 
reconciliação, a Palavra que hoje, aqui, 
nos salva.

12. EVANGELHO: Mt 18,15-20 

O Senhor esteja convosco! Ele está no 
meio de nós!
Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor!

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Elevemos a Deus, nosso Pai, as nos-
sas preces.

Vossa Igreja vos pede, ó Pai: Senhor, 
nossa prece escutai!

Senhor, orientai os bispos, padres, diáco-
nos, religiosos e religiosas, cristãos leigos 
e leigas a serem agentes da correção 
fraterna em nossa Igreja. Nós vos pedimos.

Senhor, iluminai os nossos governantes, 
para que façam projetos para diminuir a 
violência, o desemprego e a miséria do 
nosso povo. Nós vos pedimos.

Senhor, fortalecei a fé das famílias e comu-
nidades cristãs, para que saibam superar, 
no diálogo e na correção fraterna, as limi-
tações e a diversidade de seus membros. 
Nós vos pedimos.

Senhor, ajudai, por intercessão de Nossa 
Senhora da Vitória, a nossa Igreja que 
celebra a sua padroeira no próximo dia 
8, a continuar no trabalho de evangelizar 
e levar amor a todos os que necessitam. 
Nós vos pedimos.

Dir.: Acolhei, ó Pai, os pedidos de vosso 
povo aqui reunido. Por Cristo, Nosso Se-
nhor. Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 392 (CD 4) / 
397 (CD 20)

Dir.: Apresentemos com simplicidade 
nossa colaboração para atender às ne-
cessidades da comunidade, em sinal de 
nossa solidariedade fraterna. Cantemos.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI NOSSO

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e ilu-
minados pela sabedoria de sua Palavra, 
rezemos juntos: Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ
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(Em silêncio o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela 
onde a Reserva Eucarística está cuidado-
samente depositada no sacrário. Abre a 
porta do sacrário, faz uma genuflexão como 
sinal de adoração. Com reverência pega 
a âmbula que contém a Sagrada Reserva 
Eucarística. Leva-a até o altar, de onde parte 
para a distribuição da Sagrada Comunhão 
aos fiéis. Terminada a distribuição, leva a 
Sagrada Reserva até o sacrário.)

19. COMUNHÃO: 499 (CD 11) / 500

20. RITO DE LOUVOR: 831 (CD 18) / 839

(O dirigente motiva a comunidade a expres-
sar os seus louvores e, depois, canta-se 
um salmo ou canto bíblico.)

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, nesta celebra-
ção, vosso povo se alimentou na mesa 
da vossa Palavra. Que este alimento 
nos faça ter forças para viver unidos a 
Jesus Cristo na terra e também no céu. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Senhor nos abençoe e nos guarde! 
Amém.
O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face 
e se compadeça de nós! Amém.
O Senhor volte para nós o seu rosto e nos 
dê a paz! Amém.
Abençoe-nos Deus todo-poderoso, o Pai e 
o Filho e o Espírito Santo. Amém.

Dir.: Vamos em paz e o Senhor nos acom-
panhe!

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO 641 (CD 4), 650 
(CD 26)

DEUS NOS ENVIA
ORIENTAÇÕES

w Setembro é o mês dedicado a intensifi-
carmos a leitura da Bíblia. Para nos ajudar, 
a Igreja nos propõe a leitura e reflexão do 
Livro do Deuteronômio.
w Pode-se acolher o Livro da Palavra com 
canto apropriado.
w Criar um clima orante ensaiando com a 
assembleia os cantos e refrãos contem-
plativos.
w Valorizar a mesa da Palavra (ambão) e 
proclamação dos textos bíblicos.
w Preparar bem os leitores e salmistas.

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: 1Cor 5,1-8 / Sl 5,5-6.7.12 
(R/. 9a) / Lc 6,6-11

3.ª-feira: Mq 5,1-4a ou Rm 8,28-30 
/ Sl 70(71),6; Sl 12(13),6 
(R/. Is 61,10) / Mt 1,1-16. 
18-23

4.ª-feira: 1Cor 7,25-31 / Sl 44(45), 
11-12.14-15.16-17 

 (R/. 11a) / Lc 6,20-26
5.ª-feira: 1Cor 8,1b-7.11-13 / Sl 

138(139),1-3.13-14ab.23-
24 (R/. 24b) / Lc 6,27-38

6.ª-feira: 1Cor 9,16-19.22b-27 / 
 Sl 83(84), 3.4.5-6.12 
 (R/. 2) / Lc 6,39-42
Sábado: 1Cor 10,14-22 / Sl 115(116), 
 12-13.17-18 (R/. 17a) 
 Lc 6,43-49
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A Sagrada Escritura e a nova tradução 
da “Bíblia da CNBB” 

 A Sagrada Escritura sempre ocupou 
lugar central na vida de fé da comunida-
de cristã, que sempre a considerou de 
inspiração divina, sendo esta verdade 
reafirmada pela Tradição e Magistério 
da Igreja: “As coisas reveladas por 
Deus, contidas e manifestadas na 
Sagrada Escritura, foram escritas 
por inspiração do Espírito Santo” (Dei 
Verbum n.11).  E, por esta razão, a Igreja 
considera todos os livros do Antigo e Novo 
Testamento como sendo canônicos. 
 Todavia, não é somente satisfatório 
reconhecer a autenticidade e canonicidade 
dos Livros da Bíblia, mas sempre urgente e 
vital seguir o mandato de Jesus de anunciar 
a Boa Nova do Evangelho a toda criatura 
(cf. Mc 16,15), fazer discípulos, batizar 
em nome da Trindade (cf. Mt 28,18-20), 
pregar o arrependimento e a remissão dos 
pecados (cf. Lc 24,47). 
 Deste modo, a Igreja “sempre ve-
nerou a Sagrada Escritura como sempre 
venera o próprio Corpo do Senhor” (Dei 
Verbum n. 21) e, tendo a preocupação 
do acesso do povo aos textos sagrados, 
solicitou que fosse promovida a tradução 
dos textos da Sagrada Escritura (Dei Ver-
bum n. 22).  
 Por esta razão, ao longo dos séculos 
a Igreja se preocupou em traduzir a Bíblia 
do hebraico e grego para o latim a princípio, 
e, posteriormente, em língua vernácula, 
conforme salientou o Concílio Vaticano II. 

Outras tradições cristãs também fizeram 
anteriormente suas traduções da Bíblia. 
Neste intuito a CNBB lançou no ano de 
2001, de maneira experimental, uma tra-
dução integral da Bíblia. 
 Em 2007 deu-se início uma revisão 
profunda dos textos levando em conta não 
a tradução do latim, mas, sobretudo, dos 
textos originais em hebraico, aramaico e 
grego, sendo promulgada a 15 de agosto 
de 2018 na solenidade da Assunção de 
Nossa Senhora, com o título de BÍBLIA 
SAGRADA – Tradução oficial da CNBB. 
O objetivo de tal trabalho consiste em: 
“o uso como tradução oficial da Igreja 
Católica no Brasil e, em decorrência disso 
a extração das perícopes litúrgicas” (Int. 
Bíblia Sagrada, CNBB). 

Pe. Tárcio Rosa Siqueira 


