
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Irmãos e Irmãs hoje celebramos 
o 26º Domingo do Tempo Comum e nele 
também celebramos o Dia da Bíblia. A 
Palavra de Deus deve nos acompanhar por 
toda a nossa caminhada de cristão, guiando 
os nossos passos e nos conduzindo ao 
Reino de Deus. 
A liturgia hoje nos convida a aceitar o cha-
mado do Pai para trabalhar na sua vinha. 
Colocando o nosso coração para o serviço, 
iniciemos a nossa celebração cantando.  

3. CANTO DE ABERTURA: 45 / 10 (CD 20)

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: 167/ 185 (CD 3)

Dir.: Todo aquele que consegue se ver 
como pequeno e pecador volta seu olhar e 
suas ações para Deus. Mas, muitas vezes, 
não temos a humildade de servos fiéis que 

precisamos para sermos reconhecidos 
como cristãos autênticos e missionários 
do Reino. Pensando nisso e nos nossos 
pecados, peçamos perdão, cantando.

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

6. GLÓRIA: 203 / 207 (CD 3)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, vós derramais 
vosso Espírito sobre nós e tendes predile-
ção pelos pobres e oprimidos. Ajudai-nos 
a fazer o bem sem distinção de pessoas, 
para que o Evangelho chegue a todos os 
vossos filhos e filhas, especialmente aos 
mais necessitados. Por Nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém.

8. PRIMEIRA LEITURA: Ez 18,25-28

9. SALMO RESPONSORIAL: 24(25)

Recordai, Senhor meu Deus, vossa ter-
nura e compaixão!

Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos,
e fazei-me conhecer a vossa estrada!
Vossa verdade me oriente e me conduza,
porque sois o Deus da minha salvação;
em vós espero, ó Senhor, todos os dias!
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DEUS FAZ COMUNHÃO

Recordai, Senhor meu Deus, vossa ter-
nura e compaixão!

Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura
e a vossa compaixão que são eternas!
Não recordeis os meus pecados quando 
jovem,
nem vos lembreis de minhas faltas e delitos!
De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia
e sois bondade sem limites, ó Senhor!

O Senhor é piedade e retidão,
e reconduz ao bom caminho os pecadores.
Ele dirige os humildes na justiça,
e aos pobres ele ensina o seu caminho.

10. SEGUNDA LEITURA: Fl 2,1-11

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Minhas ovelhas escutam a minha voz, mi-
nha voz estão elas a escutar; eu conheço, 
então, minhas ovelhas, que me seguem, 
comigo a caminhar!

12. EVANGELHO: Mt 21,28-32

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.: Deus Pai enviou seu Filho Jesus para 
a salvação de todos. Hoje, também somos 
enviados até os confins da terra. Como 
discípulos missionários, apresentemos 
nossas preces dizendo:

Enviai-nos, Senhor, para anunciar as 
alegrias do Evangelho!

Senhor, acompanhai a vossa Igreja missio-
nária e fortalecei com a vossa graça o Papa 
Francisco, os bispos, padres, diáconos, 
religiosos e religiosas, cristãos leigos e 
leigas, para que vivam com fidelidade a 
missão que receberam. Nós vos pedimos.

Senhor, abençoai com sabedoria os gover-
nantes, autoridades e lideranças a serviço 
da nossa sociedade, para que administrem 
o bem comum com honestidade e justiça. 
Nós vos pedimos.

Senhor, olhai para o fiel servo de sua vinha, 
nosso Arcebispo Dom Dario, que comemo-
ra mais um ano de Ordenação Episcopal. 
Fazei que, guiado pelo Espírito Santo, 
possa conduzir com amor as ovelhas que 
a ele foram confiadas. Nós vos pedimos. 

Senhor, fazei que, ao celebrarmos o Dia da 
Bíblia, possamos ouvir a vossa Palavra e 
colocá-la em prática na caridade do zelo 
pastoral. Nós vos pedimos. 

Dir.: Recolhei, Senhor, nossas preces. 
Estas são as necessidades do vosso povo 
que em vós confia e em vós espera. Por 
Cristo, Nosso Senhor. Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 391 / 397 
(CD 20)

Dir.: Damos graças ao nosso Deus, que 
em Jesus nos renova em seu amor e faz 
crescer em nosso íntimo a compaixão e a 
bondade. Que esta partilha renove nossas 
forças para praticarmos sempre o que é 
agradável aos olhos do Pai. Cantemos.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI NOSSO

Dir.: O Senhor nos comunicou o seu Es-
pírito. Com a confiança e a liberdade de 
filhos, rezemos juntos: Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ

(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 
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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: 504 (CD 14), 493 (CD 4)

20. RITO DE LOUVOR: 839 (CD 24), 842

(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, comungando 
e partilhando a vida e Palavra com nos-
sos irmãos, tomamos parte na paixão 
de Jesus Cristo, que morreu por nosso 
amor. Que esta celebração nos leve a 
uma vida nova, a amar como Cristo na 
terra e ter sua glória no céu. Por Cristo, 
Nosso Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Senhor nos abençoe e nos guarde! 
Amém.

Dir.: O Senhor faça brilhar sobre nós a sua 
face e nos seja favorável! Amém.

Dir.: O Senhor dirija para nós o seu rosto 
e nos dê a paz! Amém.

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

Dir.: Vamos em paz e, ao longo de toda a 
semana, bendigamos ao Senhor!

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO 650 (CD 26), 651 
(CD 11)

DEUS NOS ENVIA
ORIENTAÇÕES

w A equipe de acolhida, incluindo quem 
preside, receba as pessoas que vão che-
gando, saudando-as cordialmente.
w O ensaio de cantos com a assembleia 
feito com antecedência, seguido de um 
momento de silêncio e oração pessoal, 
ajuda a criar um clima alegre e orante para 
a celebração.
w Após a saudação inicial, pode-se apre-
sentar o sentido da celebração, abrindo 
para a recordação da vida, com aconte-
cimentos que marcaram a semana que 
passou, fatos tristes e alegres da comu-
nidade, do país e do mundo.
w Preparar bem a entronização da Palavra 
de Deus com canto festivo e até dança.
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: Jó 1,6-22 / Sl 16(17), 1.2-
3.6-7 (R/. 6b) / 

 Lc 9,46-50
3.ª-feira: Dn 7,9-10.13-14 ou 
 Ap 12,7-12ª / Sl 137(138),
 1-2a.2bc-3.4-5 (R/. 1c) / 

Jo 1,47-51
4.ª-feira: Jó 9,1-12.14-16 / Sl 87(88), 
 10bc-11.12-13.14-15 
 (R/. 3a) / Lc 9,57-62
5.ª-feira: Jó 19,21-27 / Sl 26(27), 

7-8a.8b-9abc.13-14 
 (R/. 13) / Lc 10,1-12
6.ª-feira: Ex 23,20-23 / Sl 90(91),
 1-2.3-4.5-6.10-11 
 (R/. 11) / Mt 18,1-5.10
Sábado: Jó 42,1-3.5-6.12-16 
 (hebr. 1-3.5-6.12- 17) / 
 Sl 118(119), 66.71.75. 

91.125.130 (R/. 135a) / 
Lc 10,17-24



Abre tua mão para teu irmão 
(Dt 15,11)

do direito aos frutos da terra, uma vez que 
estes são dons de Deus para todo o povo, 
pois todos os membros da comunidade 
são irmãos. 
 Portanto, temos um mandamento que 
busca uma radicalidade de fé e vida, uma 
vida vivida na solidariedade do coração e 
na fé que alicerça esse agir ético e moral. 
Temos, sobretudo, em Dt 15,11 um apelo à 
partilha e a solidariedade, um ato de amor. 
Esse amor é a chave de leitura de todo 
o livro do Deuteronômio, do qual Jesus 
sustentou seu ministério num amor divino 
para o ser humano, e nos deu o chamado 
mandamento de amar a Deus e ao próximo 
(cf. Mt 22,34-39). E, por fim, o apóstolo 
Paulo nos exorta: “O amor não faz nenhum 
mal contra o próximo” (Rm 13,10). 

Pe. Tárcio Rosa Siqueira 
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 No artigo anterior destacamos que 
o cuidado com os mais vulneráveis é um 
tema importante para o Livro do Deu-
teronômio. O Mês da Bíblia 2020 vem 
tratar de um assunto tão urgente em 
nosso tempo: condições básicas 
de uma vida digna. Todavia, para 
nós, cristãos, esta não deve ser uma 
questão meramente sociológica, mas, 
sobretudo, um imperativo de fé. 
 Neste sentido, o tema escolhido para 
este ano, que está em Dt 15,11: “abra tua 
mão para o teu irmão”, deseja retratar o 
senso de justiça e solidariedade que deve 
emergir do coração humano como fruto 
da sua relação para com Deus. 
 Em primeiro lugar a terra, no caso 
a de Canaã (terra prometida) é a contra-
posição da terra do Egito, caracterizada 
por uma terra de escravidão e ao deserto, 
lugar de sofrimento e de passagem. Por 
esta razão Canaã é o lugar de terra boa, 
de riquezas e de dom. 
 Em segundo lugar, uma vez que Israel 
goza de uma dádiva de Deus, a terra, este 
deve ser generoso para com os outros. 
Neste sentido Dt 15,11 trata da maneira 
pela qual deve ser o relacionamento para 
com os pobres: de mãos estendidas. O 
texto inicia afirmando que não há falta de 
pobres, mas que é justo que não falte nada 
a estes. 
 Em terceiro e último lugar, estamos 
tratando de um preceito religioso do cuida-
do ao próximo. Não se pode privar ninguém 


