
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Caros irmãos e irmãs, a liturgia 
de hoje convida-nos a entender o serviço 
como característica do Reino de Deus. 
Apesar das dificuldades que enfrentamos, 
não podemos desanimar, mas buscar no 
exemplo do Filho de Deus a coragem para 
viver nossa vocação no mundo. O mal não 
pode conter o amor de Deus. O amor, este, 
sim, se manifesta através de nós! Inicie-
mos nossa celebração com esperança, 
cantando.

3. CANTO DE ABERTURA: 8 (CD 13), 30 
(CD 24)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

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

Dir.: O Deus da esperança que nos cumula 
de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação 
do Espírito Santo, esteja com todos vocês.

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

5. ATO PENITENCIAL: 171 (CD 3), 181

Dir.: Em Jesus Cristo, o Justo, que inter-
cede por nós e nos reconcilia com o Pai, 
abramos o nosso espírito ao arrependi-
mento para sermos menos indignos de 
nos aproximar da mesa do Senhor (pausa).

Dir.: Deus misericordioso e bom tenha 
compaixão de nós, perdoe nossos pecados 
e nos conduza à vida eterna. Amém.

6. GLÓRIA: 202 (CD 12), 205 (CD 3)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Pai, que nos chamais 
a amar-vos como único Senhor, salvai-
nos da cobiça das riquezas. Fazei que 
nossas mãos se estendam, generosas, ao 
serviço do próximo, para que se realize 
a justiça do Reino. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém.

8. PRIMEIRA LEITURA: Sb2,12.17-20

9. SALMO RESPONSORIAL: 53(54)

É o Senhor quem sustenta minha vida!

Por vosso nome, salvai-me, Senhor;
e dai-me a vossa justiça!
Ó meu Deus, atendei minha prece
e escutai as palavras que eu digo!
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DEUS FAZ COMUNHÃO

É o Senhor quem sustenta minha vida!

Pois contra mim orgulhosos se insurgem,
e violentos perseguem-me a vida:
Não há lugar para Deus aos seus olhos.
Quem me protege e me ampara é meu 
Deus;
é o Senhor quem sustenta minha vida!

Quero ofertar-vos o meu sacrifício
de coração e com muita alegria;
Quero louvar, ó Senhor, vosso nome,
quero cantar vosso nome que é bom!

10. SEGUNDA LEITURA: Tg 3,16-4,3

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Pelo Evangelho o Pai nos chamou 
a fim de alcançarmos a glória de Nosso 
Senhor Jesus Cristo.

12. EVANGELHO: Mc 9,30-37

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Irmãos e irmãs, elevemos as nossas 
preces a Deus Pai todo-poderoso, que 
deseja que todos os homens se salvem 
e cheguem ao conhecimento da verdade.

Escutai, Senhor, o nosso clamor!

– Senhor, ajudai vossa Igreja a viver sua 
missão de serva e missionária da huma-
nidade, levando a todos a mensagem de 
vida e esperança. Rezemos ao Senhor.

– Senhor, animai os que buscam no serviço 
aos irmãos a melhor resposta ao vosso 
amor, para que nunca desanimem, apesar 
dos desafios e perseguições. Rezemos 
ao Senhor.

– Senhor, auxiliai os que são vitimados 
pela injustiça, para que seus clamores 
toquem nossos corações e consciências, 
despertando-nos para servir aos menos 
favorecidos. Rezemos ao Senhor.

– Senhor, que neste mês dedicado à Bíblia 
possamos despertar o nosso interesse no 
conhecimento e vivência da Palavra de 
Deus com alegria. Rezemos ao Senhor.

Dir.: Deus, nosso refúgio e força, que sois 
a fonte da compaixão, atendei às súplicas 
de vossa Igreja para alcançarmos com 
segurança o que pedimos com fé. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém. 

16. PARTILHA DOS DONS: 388 (CD 11), 
391 (CD 20)

Dir.: Apresentemos no altar nossa oferta 
generosa ao Senhor, sinal de nosso “sim” 
ao convite de Jesus a vivermos o serviço 
com amor e alegria.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Rezemos, com amor e confiança, a 
oração que o Senhor Jesus nos ensinou: 
Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ

(Omite-se o abraço da paz, conforme orien-
tações dadas pelo Arcebispo Dom Dario 
Campos para a prevenção da covid-19).

(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: 493 (CD 4), 498 
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20. RITO DE LOUVOR: 838, 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, vós sempre aju-
dais aqueles que se alimentam de vossa 
Palavra. Que isso nos torne sensíveis ao 
que celebramos e que, em nossa vida, 
sejamos testemunhas de vosso amor. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Deus vos abençoe e vos guarde.

TODOS: Amém.

Dir.: Ele vos mostre a sua face e se com-
padeça de vós. 

TODOS: Amém.

Dir.: Volva para vós o seu olhar e vos dê 
a sua paz.

TODOS: Amém.

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

TODOS: Amém.

Dir.: Vamos em paz, que o Senhor nos 
abençoe.

TODOS: Graças a Deus!

23. CANTO DE ENVIO: 653 (CD 4), 658 
(CD 26)

DEUS NOS ENVIA

24. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Esd 6,7-8.12b.14-20; 
 Sl 121 (122),1-2. 3-4a. 4b-5 

(R/. cf. 1); Lc 8,19-21 

3.ª-feira: Ef 4,1-7.11-13; Sl 18 (19A),
 2-3.4-5 (R/. 5a); Mt 9,9-13

4.ª-feira: Esd 9, 5-9; Cânt.: Tb 13, 2. 
3-4a. 4. 5. 8 (R/. 2a); Lc 9, 1-6

5.ª-feira: Ag 1, 1-8; Sl 149, 1-2. 3-4. 
5-6a.9b (R/. 4a); Lc 9, 7-9

6.ª-feira: Ag 1, 15b – 2, 9; Sl 42 (43), 
 1. 2. 3. 4 (R/. cf. 5bc); 
 Lc 9, 18-22

Sábado: Zc 2,5-9.14-15a; Cânt.: 
 Jr 31,10.11-12ab.13 (R/.10d); 

Lc 9,43b-45

ORIENTAÇÕES

w É de fundamental importância 
que as leituras sejam proclama-
das dos Lecionários, e nunca de 
folhetos ou livretos IGL 37). 

w A Palavra também é valorizada 
por momentos de silêncio após 
as leituras, o salmo e a homilia, 
fortalecendo a atitude de escuta 
e acolhida. (Guia Litúrgico Pas-
toral, p. 32).

w Sugere-se à equipe de celebra-
ção, especialmente os leitores, 
que se preparem dignamente 
para o anúncio da Palavra, fazen-
do uma leitura orante, durante a 
semana, do texto a ser procla-
mado na celebração litúrgica.

CAMINHADA_3_SETEMBRO.indd   3 15/07/2021   15:10:17



  

EDITORA: Departamento Pastoral da Arquidiocese de Vitória
Rua Abílio dos Santos, 47 - Cx. Postal 107 - Tel.: (27) 3223-6711 / 3025-6296 - Cep. 29015-620 - Vitória - ES

E-mail: mitra.folhetocaminhada@aves.org.br   –   www.aves.org.br   –   whatsapp (27) 99727-2637
Projeto gráfico e editoração: Comunicação Impressa - Celular: (27) 98114-3941

Impressão: ABBA Gráfica e Editora - Tel.: (27) 3229-4927 / 99983-9128 - Vila Velha - ES

Políticos em campanha eleitoral levan-
tam crianças diante das câmeras da televi-
são… Mas qual deles se importa realmente 
com o futuro das crianças abandonadas, com 
os meninos de rua, com a educação popular? 
O que conta não é a criança, e sim, o voto.

Jesus faz da pouca importância das 
crianças uma lição para seus seguidores. Os 
discípulos não compreendiam quando Jesus 
falava de seu sofrimento; pelo contrário, 
ficavam discutindo quem era o maior dentre 
eles. Por causa disso, Jesus chamou uma 
criança, colocou-a no meio deles e disse 
que a criança estava aí como se fosse ele 
mesmo – e até mais do que isso: “Quem 
acolher em meu nome uma destas crianças 
estará acolhendo a mim mesmo. E quem me 
acolher, estará acolhendo não a mim, mas 
Àquele que me enviou” (evangelho).

A liturgia de hoje nos ajuda a cavoucar 
mais a fundo o mistério que está por trás 
dessas palavras. Enquanto os discípulos não 
levaram muito a sério as crianças, Jesus 
se identifica com uma criança, porque tem 
uma profunda consciência do amor paterno 
de Deus. Na 1ª leitura, o justo que chama 
Deus de pai é considerado insupor tável 
pelos poderosos, que só dão importância 
à força e à arrogância. E a 2ª leitura nos 
mostra quanto mal faz a ambição dentro 
da comunidade cristã. Na lógica o mundo, 
o que importa é a prepotência, a ambição. 
Mas Deus é o pai do justo, sobretudo do 
justo oprimido. Na criança desprotegida, 
ele mesmo se torna presente.

Seguir Jesus:
ambição ou humildade?

O justo humilde, perseguido pelos 
prepotentes, e que chama Deus de pai, é a 
prefiguração do próprio Jesus. A grandeza 
mundana não importa. Uma criança sem 
importância pode ser representante de Jesus 
e, portanto, de seu Pai, Deus mesmo. E se 
não for uma criança, pode ser um mendigo, 
um desempregado, um aidético…. No as-
pecto de não terem poder, esses sem-poder 
parecem-se com Jesus. Nossa “ambição” 
deve ser: servir Jesus neles. Então, seremos 
grandes.

Alguém talvez chame isso de falsa mo-
déstia: dizer-se humilde julgando-se superior 
aos outros. Já os empresários o chamarão 
de desperdício, pois quem se refugia na hu-
mildade nunca vai realizar as grandes coisas 
de que nossa sociedade tanto precisa… O 
raciocínio de Jesus vai no sentido oposto: 
as ambições deste mundo facilmente encon-
tram satisfação, se há quem delas pode tirar 
proveito. Todo mundo colabora. Mas quem 
não tem poder só pode contar com Deus e 
com os “filhos de Deus”, os que querem 
ser semelhantes a ele. Então, de repente, 
não é a ambição que move o mundo, mas 
a força do amor que Deus implantou em 
nós. Não o orgulhoso ou o ambicioso, mas 
o humilde consegue despertar a força do 
amor que dorme no coração do ser humano. 
A criança desperta em nós o que nos torna 
semelhantes a Deus, nosso Pai.

Do livro “Liturgia Dominical”, de Johan 
Konings, SJ, Editora Vozes
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