
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Cristãos leigos e leigas, sejam todos 
bem-vindos a esta celebração. A liturgia de 
hoje é um verdadeiro convite ao perdão. A 
mesquinhez humana procura sempre uma 
medida, uma norma que lhe dê satisfação. 
“Perdoar, sim, mas quantas vezes?” Pedro 
pergunta a Jesus.

Em comunidade somos convidados a per-
doar infinitas vezes e a nos aproximarmos 
do amor de Deus e do irmão. Com alegria 
entoemos o canto de abertura.

3. CANTO DE ABERTURA: 30 (CD 24) / 50

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: 163 (CD 3) / 188

Dir.: Em Cristo, somos convidados a incli-
nar o nosso coração, a nos reconhecer-

mos pecadores e a apresentar ao Pai de 
Misericórdia as nossas faltas (silêncio). 
Cantemos, implorando o perdão de Deus.

Dir.: Deus eterno e bom, tenha compaixão 
de seus filhos, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza, um dia, à vida eterna. Amém.

6. GLÓRIA: 202 (CD 12) / 220

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Deus justo e miseri-
cordioso, vós nos perdoais e quereis 
que vos imitemos perdoando também 
nosso próximo. Criai em nós um coração 
semelhante ao do vosso Filho, sempre 
pronto a perdoar a ofensa recebida. As-
sim seremos vossos filhos e filhas e 
testemunhas de vossa misericórdia. Por 
Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. Amém.

8. PRIMEIRA LEITURA: Eclo 27,33-28,9

9. SALMO RESPONSORIAL: 102(103)

O Senhor é bondoso, compassivo e ca-
rinhoso.

Bendize, ó minha alma, ao Senhor,
e todo o meu ser, seu santo nome!
Bendize, ó minha alma, ao Senhor,
não te esqueças de nenhum de seus fa-
vores!
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DEUS FAZ COMUNHÃO

O Senhor é bondoso, compassivo e ca-
rinhoso.

Pois ele te perdoa toda culpa,
e cura toda a tua enfermidade;
da sepultura ele salva a tua vida
e te cerca de carinho e compaixão.

Não fica sempre repetindo as suas queixas,
nem guarda eternamente o seu rancor.
Não nos trata como origem nossas faltas,
nem nos pune em preocupação às nossas 
culpas.

Quanto os céus por sobre a terra se elevam,
tanto é grande o seu amor aos que o 
temem;
quanto dista o nascente do poente,
tanto afasta para longe nossos crimes.

10. SEGUNDA LEITURA: Rm 14,7-9

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 288 / 289

Aleluia, aleluia, aleluia.
Eu vos dou este novo Mandamento, nova 
ordem, agora, vos dou; que também vos 
ameis uns aos outros como eu vos amei, 
diz o Senhor.

12. EVANGELHO: Mt 18,21-35

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.: Dirijamos, confiantes, nossa oração 
ao Senhor rico em misericórdia que realiza, 
no seu tempo, os desejos de seus filhos.

Deus do perdão, escuta a nossa prece!

Senhor, olhai para o Santo Padre, o papa 
Francisco, os nossos bispos e padres, 

sacerdotes que receberam de Cristo o 
poder de perdoar os pecados, para que 
sejam cheios de misericórdia e compaixão. 
Rezemos.

Pai de amor, permanecei sempre unido 
aos pobres e sofredores de vossa Igreja, 
para que todos sintam a vossa presença 
paterna e amorosa. Rezemos.

Senhor, iluminai os nossos governantes, 
para que sirvam a todos segundo os pre-
ceitos evangélicos, proporcionando a todos 
uma vida digna. Rezemos.

Pai, derramai infinitas bênçãos sobre nossa 
comunidade, para que continue levando a 
todos o vosso perdão e amor. Rezemos.

Dir.: Acolhei, ó Pai, as orações que vos 
dirigimos, para que nossos desejos sejam 
atendidos segundo a vossa vontade. Por 
Cristo, vosso filho e nosso Senhor. Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 391 (CD 20) 
/ 399 (CD 25)

Dir.: Partilhamos as realizações de nossa 
comunidade. Os gestos de partilha e de 
solidariedade unidos à nossa colaboração 
servirão para atender às necessidades da 
comunidade. Cantemos.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI NOSSO

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e ilu-
minados pela sabedoria do Evangelho, 
ousamos dizer: Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ

(Em silêncio o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela 
onde a Reserva Eucarística está cuidado-
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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: 507(CD  14) / 514 (CD 14)

20. RITO DE LOUVOR 844 /1018

(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, que vossa Pala-
vra santifique o corpo e a alma, a vontade 
e o coração de todos que a ouvimos e dela 
nos alimentamos. Assim, vossos servos 
e servas estarão agindo no mundo, não 
guiados pelo instinto, mas pela vossa 
graça. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: A paz de Deus que supera todo en-
tendimento, guarde nossos corações e 
nossas mentes no conhecimento e no 
amor de Deus e de seu Filho, Nosso Senhor 
Jesus Cristo.

Dir.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.

Dir.: Glorificai o Senhor com vossa vida. 
Vamos em paz e o Senhor vos acompanhe!

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Cuidar para que todos os textos bíblicos, 
inclusive o Salmo, sejam bem preparados 
e proclamados como “acontecimento de 
salvação” para a comunidade reunida.
w Continuar dando especial destaque à 
mesa da Palavra. Preparar o ambiente com 
flores.
w Valorizar o momento do silêncio após 
as leituras e a comunhão.
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.

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Nm 21,4b-9 ou Fl 2,6-11 
/ Sl 77(78),1-2.34-35.36-
37.38 (R/. cf. 7c) / 

 Jo 3,13-17
3.ª-feira: Hb 5,7-9 / Sl 30(31),2-3a. 

3bc-4.5-6.15-16.20 
 (R/. 17b) / Jo 19,25-27 ou 

Lc 2,33-35
4.ª-feira: 1Cor 12,31-13,13 / 
 Sl 32(33),2-3.4-5.12.22 

(R/. 12b) / Lc 7,31-35
5.ª-feira: 1Cor 15,1-11 / Sl 117 (118),
 1-2.16ab-17.28 (R/. 1) / 

Lc 7,36-50
6.ª-feira: 1Cor 15,12-20 / Sl 16(17), 
 1.6-7.8b e 15 (R/. 15b) / 

Lc 8,1-3
Sábado: 1Cor 15,35-37.42-49 / 
 Sl 55(56), 10.11-12.13-
 14 (R/. cf. 14c) / Lc 8,4-15

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 686 / 684



 

 No artigo anterior tratamos acerca 
da importância da Sagrada Escritura e a 
nova tradução da Bíblia da CNBB. Neste 
artigo damos continuidade à temática da 
Sagrada Escritura. Como já sabemos 
a CNBB nos presenteou com uma 
tradução oficial da Bíblia da Igreja 
no Brasil, que servirá não apenas 
para estudos, mas, sobretudo, para 
os textos litúrgicos a serem utilizados 
num futuro próximo. 
 A cada ano a CNBB propõe o estudo 
de um livro do cânon bíblico de modo 
a incentivar os fiéis na aproximação e 
aprofundamento dos sagrados textos da 
Bíblia. Neste ano o estudo se dirige ao 
livro do Deuteronômio com o tema: “abre 
tua mão para o teu irmão” (Dt 15,11). 
Mas, antes de entramos de maneira mais 
profunda no tema deste ano, detemo-nos 
primeiramente no processo de formação 
e redação final do livro do Deuteronômio. 
 A composição histórica do livro é de 
difícil precisão. O livro é colocado com o 
último do Pentateuco (Gênesis, Êxodo, 
Levítico, Número e Deuteronômio). O nome 
do livro provém da tradução da Bíblia grega 
deuteronomion, que significa “segunda 
lei, cópia da lei” (cf. Dt 17,18). Na Bíblia 
hebraica, o nome do livro diz respeito às 
primeiras palavras contidas em Dt 1,1: 
devarim, que significa “estas são as 
palavras”. 
 A composição do livro pode ser di-
vido em duas grandes etapas. A primeira 
se situa no contexto da queda do Reino 

Mês da Bíblia 2020 e a formação do 
livro do Deuteronômio

do Norte (Israel), por volta do ano 721 
a.C., com a destruição das cidades e dos 
santuários. Os fragmentos do livro deste 
período são o Código Legal (Dt 12-26), 
a introdução (Dt 6,4ss) e conclusão (Dt 
28) desta perícope. Estes escritos foram 
trazidos ao Reino do Sul (Judá), sendo 
encontrados no Templo de Jerusalém, na 
reforma política-religiosa do rei Josias no 
séc. VII a.C.
 A segunda etapa e conclusão do 
livro do Pentateuco como um todo, se dá, 
contudo, no contexto do exílio e pós-exílio 
da Babilônia (585 – 535 a.C. no decurso 
dos séculos VI e V a.C. Neste período foram 
acrescentados à perícope já existentes Dt 
1-11; 17-34), sendo assim, concluída a 
redação e composição do livro do Deute-
ronômio. 
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