
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA
Anim.: Nós nos reunimos neste 23.º Domingo 
do Tempo Comum para louvar o Deus da 
vida. Sejam todos bem-vindos! Coloquemos 
diante do altar do Senhor nossas intenções.

2. INTRODUÇÃO
Anim.: Em setembro, iniciamos em todo país 
o “Mês da Bíblia”. Neste ano, a Igreja, de 
maneira especial, propõe o aprofundamento 
do livro de Josué. Sua reflexão nos auxiliará 
a comemorar os 200 da Independência do 
Brasil. Nesta semana também festejamos 
a Solenidade de Nossa Senhora da Vitória, 
Padroeira de nossa Arquidiocese.
Celebramos o Mistério Pascal que se ma-
nifesta em todo cristão que assume uma fé 
madura, renuncia a si mesmo, toma a sua 
cruz e segue Jesus Cristo. Impregnado do 
amor de Deus, o homem está entregue às 
tarefas deste mundo. A Liturgia nos apresenta 
a Sabedoria divina, que nos adverte contra 
qualquer compromisso superficial: a fé é 
algo radical e por ela ilumina-se os rumos da 
sociedade, concretizando o Reino de Deus.
Na alegria e na esperança, cantemos.

3. CANTO DE ABERTURA: 4 (CD 11), 27 (CD 20)

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

Dir.: A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e 
de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com 
todos vocês.

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

5. ATO PENITENCIAL: 163 (CD 3), 190

Dir.: Para bem celebrarmos a Palavra de Deus, 
peçamos a conversão do coração, fonte de 
reconciliação e comunhão com o Senhor 
e com os irmãos e irmãs. Façamos nosso 
exame de consciência (silêncio). Cantemos.

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

6. GLÓRIA: 203 (CD 3), 209 (CD 23)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Senhor nosso Deus, dai-
nos a sabedoria do vosso Espírito, para 
que, como verdadeiros discípulos de Jesus 
Cristo, aprendamos a ser desprendidos, a 
fim de alcançarmos os bens eternos. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém!

Canto: Tua Palavra é lâmpada para os meus 
pés, Senhor! Lâmpada para os meus pés, 
Senhor! Luz para o meu caminho!

8. PRIMEIRA LEITURA: Sb 9,13-18

9. SALMO RESPONSORIAL: 89(90)
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Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós!

Vós fazeis voltar ao pó todo mortal,
quando dizeis: “Voltai ao pó, filhos de Adão!”
Pois mil anos para vós são como ontem,
qual vigília de uma noite que passou.

Eles passam como o sono da manhã,
são iguais à erva verde pelos campos:
de manhã ela floresce vicejante,
mas à tarde é cortada e logo seca.

Ensinai-nos a contar os nossos dias,
e dai ao nosso coração sabedoria!
Senhor, voltai-vos! Até quando tardareis?
Tende piedade e compaixão de vossos servos!

Saciai-nos de manhã com vosso amor,
e exultemos de alegria todo o dia!
Que a bondade do Senhor e nosso Deus
repouse sobre nós e nos conduza!
Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho.

10. SEGUNDA LEITURA: Fm 9b-10.12-17

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo 
e ensinai-me vossas leis e mandamentos 
(Sl 118,135).

12. EVANGELHO: Lc 14,25-33

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Em resposta à Palavra de Deus, que 
ressoa em nossos ouvidos, elevemos a Deus 
as nossas preces.

Senhor, venha a nós o vosso Reino!

Deus de amor, acompanhai com carinho e 
atenção a vossa Igreja, para que jamais se 
apague a chama da esperança em nossos 
corações. Nós vos pedimos.

Deus de amor, iluminai nosso país que come-
mora os 200 anos de sua Independência, para 
que os governantes alimentem a esperança 
do povo e percebam vossa presença liber-
tadora em nossa história. Nós vos pedimos.

Deus de amor, ajudai nossas comunidades 
com vossa ação amorosa, e que, a exem-
plo de Maria, Nossa Senhora da Vitória, 
não temamos em dizer nosso ‘SIM’ para a 
missão em novas terras onde vosso Reino é 
germinado e se fortalece. Nós vos pedimos.

Deus de amor, fortalecei a fé de vossos 
servos, para que assumindo as exigências do 
Evangelho, conformem suas vidas segundo 
a vossa vontade. Nós vos pedimos.

Dir.: Acolhei, ó Deus de amor, as preces que 
ressoam da vossa Santa Palavra. Por Cristo 
nosso Senhor. Amém!

16. PARTILHA DOS DONS: 407 (CD 14), 
409 (CD 25)

Dir.: Apresentemos humildemente as nossas 
ofertas, como sinal de comunhão fraterna.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: O Senhor nos comunicou o seu Espírito. 
Com a confiança e a liberdade de filhos, 
digamos juntos: Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 783 (CD 3), 790 
(CD 12)

Dir.: Que o Deus de amor nos inspire a so-
nharmos com um novo mundo marcado 
pelo encontro e diálogo, pela justiça e paz. 
Saudai-vos em Cristo Jesus. 

(Após o abraço da paz, em silêncio, o Ministro 
Extraordinário da Sagrada Comunhão dirige-
se à capela onde a Reserva Eucarística está 
cuidadosamente 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.)

DEUS FAZ COMUNHÃO
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19. COMUNHÃO: 504 (CD 14), 534

20. RITO DE LOUVOR: 838, 844

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

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, nesta celebração, 
vosso povo se sustenta na mesa da vossa 
Palavra. Que vossa amorosa presença re-
nove nossas forças para vivermos unidos 
a vosso Filho na terra e um dia no Céu. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Deus vos abençoe e vos guarde. Amém.
Ele vos mostre a sua face e se compadeça 
de vós. Amém.
Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua 
paz. Amém.

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

Dir.: A alegria do Senhor seja a vossa força. 
Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe!

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 639 (CD 24), 641 
(CD 4)

Acolher a todos com carinho, lembrando 
aqueles que não podem participar da cele-
bração, porque estão doentes ou afastados 
do convívio da comunidade.

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Acolher a todos com carinho, lem-
brando aqueles que não podem par-
ticipar da celebração, porque estão 
doentes ou afastados do convívio da 
comunidade. 

w Destacar a mesa da Palavra. Neste 
mês dedicado à reflexão das Sagra-
das Escrituras, somos convidados a 
sermos cada dia mais conscientes 
de nossa missão evangelizadora. O 
Livro deste ano é Josué, escolhido 
em comemoração dos 200 anos da 
Independência do Brasil.

w Celebramos, no próximo dia 08/09, 
a Festa litúrgica da Natividade de 
Nossa Senhora. Em nossa Igreja par-
ticular, nesta data é comemorada a 
Solenidade de Nossa Senhora da 
Vitória, patrona titular da Arquidioce-
se. Propõe-se que todos rezem, em 
um momento oportuno, a oração no 
verso do folheto.

w Criar um clima orante ensaiando os 
cantos e refrãos contemplativos e 
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: 1Cor 6,1-11; Sl 149,1-2. 
3-4. 5-6a e 9b (R/. 4a); 

  Lc 6,12-19
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: Natividade de Nossa 
Senhora, festa: 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 ou 
mais breve: 1,18-23

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(116B), 
  12-13. 17-18 (R/. 17a); 
  Lc 6,43-49
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Santíssima Virgem Maria e Mãe 
da Vitória, Filha dileta de Deus Pai, Mãe 
de Jesus, nosso Salvador, Tabernáculo 
do Espírito Santo, eis-me aqui diante 
de vossa imagem, para consagrar-me 
inteiramente a vós como filho e servo 
dedicado. 

Trago-vos, Senhora, minha vida, 
meu trabalho, os sofrimentos e as ale-
grias, as lutas e as esperanças, tudo que 
tenho e que sou para oferecer ao vosso 
Filho por vossas mãos maternais. 

Sou todo vosso, ó Maria, e todas 
as minhas coisas são vossas!

Conservai-me na graça de vosso 
divino Filho. Dai-me força para viver 
de verdade o amor fraterno e assumir 
minhas responsabilidades de cristão 
no mundo. 

Doce Mãe, Senhora da Vitória, confio 
inteiramente em vossa intercessão e 
suplico: pelos merecimentos de vos-
so amado Filho, guardai-me sob vosso 
manto protetor e alcançai-me a palma 
da Vitória! Amém!

Nossa Senhora da Vitória, rogai por 
nós!

Composta por Padre Renato Criste Covre e 
Marcus Tullius, na Festa de 

Nossa Senhora da Vitória de 2017.
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