
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Sejam todos bem-vindos à celebra-
ção do 25º Domingo do Tempo Comum. 
Coloquemos diante do Senhor as nossas 
intenções!

Acendimento da vela: Ó luz do Senhor, 
que vem sobre a terra, inunda meu ser, 
permanece em nós!

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Irmãos e irmãs, celebrando o Mês 
da Bíblia, na liturgia de hoje Jesus nos con-
vida a sermos fiéis, honestos e verdadeiros 
em nossos relacionamentos com Deus 
e com o próximo. Sem a conversão do 
coração, as riquezas nas mãos do homem 
são marcadas pela iniquidade, pois toda 
decisão que não termina no amor está 
errada na raiz. Iniciemos esta celebração, 
cantando.

3. CANTO DE ABERTURA: 19 (CD 20), 
16 (CD 4)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Es-
pírito Santo.

TODOS: Amém!

Dir.: O Senhor, que encaminha os nossos 
corações para o amor de Deus e a cons-
tância de Cristo, esteja convosco.

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

5. ATO PENITENCIAL: 163 (CD 3), 168 
(CD 12)

Dir.: De coração contrito, em um instante 
de silêncio, reflitamos sobre nossas faltas e 
as entreguemos ao Senhor, pedindo perdão. 
(Momento de silêncio). Cantemos!

6. GLÓRIA: 203 (CD 3), 205 (CD 3)

Dir.: Glorifiquemos ao Senhor, cantando.

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 vosso Reino. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém!

Acolhida da Palavra: 222 
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8. PRIMEIRA LEITURA: Am 8, 4-7

9. SALMO RESPONSORIAL: 112(113)

Louvai o Senhor, que eleva os pobres!

Louvai, louvai, ó servos do Senhor, louvai, 
louvai o nome do Senhor! Bendito seja 
o nome do Senhor, agora e por toda a 
eternidade!

O Senhor está acima das nações, sua 
glória vai além dos altos céus. Quem pode 
comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor, 
que no alto céu tem o seu trono e se inclina 
para olhar o céu e a terra?

Levanta da poeira o indigente e do lixo ele 
retira o pobrezinho para fazê-lo assentar-se 
com os nobres do seu povo.

10. SEGUNDA LEITURA: 1Tm 2, 1-8

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, por 
amor; para que sua pobreza nos, assim, 
enriquecesse (2Cor 8,9).

12. EVANGELHO: Lc 16, 1-13

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

Dir.: Professemos a nossa fé.

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Após nos alimentarmos da Palavra de 
Deus, elevemos a Ele os nossos pedidos. 
Após cada invocação, digamos juntos: 

Senhor, atendei a nossa prece.

Senhor, inspirai vossa Igreja em sua mis-
são de orientar sobre a necessidade de 
caminharmos na justiça e na verdade, 
buscando o arrependimento e a conversão 
pelo Sacramento da Reconciliação, nós 
vos pedimos;

Senhor, suscitai em nossas famílias a 
prática da união e do exercício do amor, 
nós vos pedimos;

Senhor, orientai-nos à prática da partilha 
para com aqueles que mais necessitam, 
inspirando-nos um coração repleto de 
caridade e compaixão, nós vos pedimos;

Senhor, livrai-nos da desonestidade e da 
corrupção, inspirando com vossa justiça 
àqueles a quem confiamos a administração 
pública de nosso país, nós vos pedimos.

Dir.: Acolhei, Senhor, as preces de vossa 
Igreja e guiai-nos nos caminhos do vosso 
Filho Jesus. Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 392 (CD 4), 
394 (CD 20)

Dir.: Ofer temos com alegria o que pu-
dermos em favor dos serviços de nossa 
comunidade.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Confiantes, elevemos ao Pai, a oração 
que Seu Filho nos ensinou: Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 777 (CD 26), 
783 (CD 5)

Dir.: Saudemo-nos em um gesto de união 
fraterna.

(Após o abraço da paz, em silêncio, o Mi-
nistro Extraordinário da Sagrada Comunhão 
dirige-se à capela onde a Reserva Eucarís-
tica 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 

DEUS FAZ COMUNHÃO
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ORIENTAÇÕES

w Acolher fraternalmente as famílias e envol-
vê-las na Celebração, recordando o encer-
ramento da Semana Nacional da Família.

w Se estiverem presentes, os Religiosos(as) 
e Consagrados(as) também devem ser 
envolvidos na condução da Celebração. 

w Pode-se colocar uma imagem da Virgem 
Maria (de Nossa Senhora da Assunção ou 
de outro título mariano) em lugar adequado 
e preparado com antecedência (se possí-
vel, com velas e flores), entronizando-a na 
Procissão de Entrada. 

w Antes da Bênção Final, sugere-se fazer 
uma oração pelas famílias da comunidade, 
consagrando-as à maternal proteção de 
Nossa Senhora.
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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: 494, 502 (CD 14)

20. RITO DE LOUVOR: 839 (CD 24), 840

(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 
ajudais aqueles que se alimentam de 
vossa Palavra. Que colhamos os frutos 
desta celebração e que, em nossas vidas, 
sejamos testemunhas de vosso amor. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Senhor vos abençoe e vos guarde! 

TODOS: Amém. 

Dir.: O Senhor faça brilhar sobre vós a sua 
face e se compadeça de vós! 

TODOS: Amém. 

Dir.: O Senhor volte para vós o seu rosto 
e vos dê a paz! 

TODOS: Amém. 

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

TODOS: Amém. 

DEUS NOS ENVIA

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Pr 3,27-34; Sl 14(15),2-
3ab. 3cd-4ab. 5 (R/. 1b); 
Lc 8,16-18

3.ª-feira: Pr 21,1-6.10-13; Sl 118 
(119),1. 27. 30. 34. 35. 
44 (R/. 35a); Lc 8,19-21

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

  Mt 9,9-13
5.ª-feira: Ecl 1,2-11; Sl 89(90),
  3-4.5-6.12-13.14 (R. 1); 

Lc 9,18-22
6.ª-feira: Ecl 3,1-11; Sl 143(144),
  1a e 2abc.3-4 (R/. 1a); 
  Lc 9,7-9
Sábado:  Ecl 11,9 – 12,8; Sl 89(90), 

3-4. 5-6. 12-13. 14.17 
  (R/. 1); Lc 9,43b-45

Dir.: Ide em paz e que o Senhor vos acom-
panhe. 

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 650 (CD 26), 653 
(CD 4).

CAMINHADA_3_SETEMBRO.indd   3 03/08/2022   15:52:53



  

Na manhã da Páscoa, o Mestre Vivo 
se manifesta à Madalena, mas tal encon-
tro não era um dom reservado somente 
para ela, muito pelo contrário, quis Ele lhe 
confiar uma missão (Jo 20,17). Jesus a 
envia aos Apóstolos. Ele lhe confirma seu 
lugar de honra na Igreja. O Mestre faz dela 
a Apóstola dos Apóstolos. Ali, naquele 
Jardim, se inaugura uma longa linhagem 
de Apóstolas do Ressuscitado, que, apesar 
de todas as dificuldades e oposições, se 
sucederam na história da Igreja. Mulheres, 
em todos os estados de vida, que tiveram 
a árdua tarefa de anunciar a Ressurreição 
à Igreja e ao mundo. 

Foram muitas as contribuições teoló-
gicas, pastorais e litúrgicas que deixaram 
à Igreja. Muito par ticularmente deram 
uma contribuição constante à eclesiologia, 
sem jamais cederem à mundanidade, de 
que nos aler ta o Papa Francisco. Sem 
dúvida, na prática, a relação delas com 
a Igreja hierárquica foi muito complexa. 
Mas, pela ação misteriosa do Espírito 
Santo, conseguiram com os olhos da 
fé contemplar nela o Mistério de Deus 
conosco. Especialmente neste momento 
em que a Igreja convida a todos a olharem 
para seu mistério íntimo, por meio do 
processo sinodal, a contribuição destas 
mulheres é inestimável. 

O Papa Francisco hoje nos exorta 
a “escutar o Espírito, na adoração e na 
oração”, e quem melhor do que essas 
grandes contemplativas para nos ajudar? 
Em matéria de escuta – seja de Deus, 
seja do choro dos irmãos –, as místicas 
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são especialistas. Antes de mais nada, 
elas nos ajudarão a redescobrir a beleza 
trinitária da Igreja. Concepción Cabrera 
de Armida vê na Igreja “imagem e reflexo 
da Trindade”, e Trinidad Sánchez Moreno 
poeticamente canta: “Minha Igreja Santa é 
a Trindade na terra em expressão divina e 
humana. Minha Igreja é a Fala de Deus aos 
homens. Minha Igreja é meu Deus com 
coração de Mãe. Minha Igreja é minha 
Mãe com coração de Deus!”.

Por meio de sua vida e seus escritos, 
elas nos introduzem na realidade espon-
sal da Igreja. Assim escreve Madeleine 
Delbrêl: “Na Igreja, Esposa de Cristo, 
toda a humanidade é chamada ao seu 
amor. Cada batizado participa desse amor 
nupcial”. Sobretudo, e de maneira muito 
contundente, fazem-nos encontrar nosso 
próprio lugar na Igreja e viver ativamente 
como seus membros. Madre Oliva Bonal-
do, fundadora das Filhas da Igreja, assim 
escreve: “No Corpo Místico de Jesus, 
eu gostaria de ser uma gota de Sangue 
vivo para levar a Vida no seio da Igreja a 
todas as células dos seus membros. Meus 
desejos não têm fronteiras”. 

Não será talvez este processo sinodal 
um momento providencial para, com elas, 
descobrir e fazer descobrir a Face materna 
da Igreja?

CÂMARA, José Eduardo. As mulheres na 
Igreja. Jornal O São Paulo, 2022. 

Disponível em: <https://osaopaulo.org.br/
colunas/as-mulheres-na-igreja/>. 
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