
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Irmãos e irmãs, a cada domingo em 
que nos reunimos para o Dia do Senhor, a 
liturgia vai nos propondo avaliar nossa adesão 
a Jesus. É preciso que confiemos plenamente 
no Senhor; que depositemos nossa esperança 
apenas nele e não na riqueza e no poder deste 
mundo. Por isso o Senhor nos pedirá uma 
maior atenção para com os irmãos que vivem 
na pobreza, passam fome e são excluídos. 
Que esta Celebração nos transforme e que 
nossos louvores ao Pai, por Jesus, na força 
do Espírito Santo brotem da sinceridade do 
coração. Cantemos.

3. CANTO DE ABERTURA: 9 (CD 4), 16 (CD 4)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

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

Dir.: A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, 
o Pai, e do Senhor Jesus Cristo.

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

5. ATO PENITENCIAL: 169 (CD 3), 171 (CD 3)

Dir.: No dia em que celebramos a vitória de 
Cristo sobre o pecado e a morte, também nós 

somos convidados a morrer para o pecado e 
ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-
nos necessitados da misericórdia do Pai.

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

TODOS: Amém.

6. GLÓRIA: 201, 207 (CD 3)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus de misericórdia, 
que ouvis sempre o clamor dos oprimidos, 
não nos deixeis insensíveis à vossa Palavra. 
Concedei-nos a graça de estarmos prontos 
para testemunharmos a fé em Cristo, que 
vive ressuscitado e nos espera em seu 
Reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

8. PRIMEIRA LEITURA: Am 6,1a.4-7

9. SALMO RESPONSORIAL: 145(146)

Bendize, minha alma, e louva ao Senhor!

Senhor é fiel para sempre,
faz justiça aos que são oprimidos;
ele dá alimento aos famintos,
é o Senhor quem liberta os cativos.
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Bendize, minha alma, e louva ao Senhor!

O Senhor abre os olhos aos cegos
o Senhor faz erguer-se o caído;
o Senhor ama aquele que é justo.
É o Senhor quem protege o estrangeiro.

Ele ampara a viúva e o órfão
mas confunde os caminhos dos maus.
O Senhor reinará para sempre!
Ó Sião, o teu Deus reinará
para sempre e por todos os séculos!

10. SEGUNDA LEITURA: 1Tm 6,11-16

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 16,19-31

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Irmãos e irmãs, elevemos nossas preces 
a Deus Pai e, iluminados pela Palavra que 
nos foi proclamada, peçamos confiantes: 

Escutai, Senhor, a nossa prece!

Senhor, Vós nos orientais pela Palavra, não 
nos deixando seduzir pelos bens deste mun-
do; concedei à vossa Igreja a graça de ser 
testemunha dos bens eternos e do amor aos 
mais pobres, rezemos.

Senhor, Vós sois fiel e socorreis os neces-
sitados; iluminai os nossos governantes e 
legisladores, para que ouçam os apelos 
dos que vivem na miséria em nosso país, 
rezemos.

Senhor, Vós que sois misericórdia; tornai-
nos atentos aos muitos “Lázaros” que vivem 
abandonados em nossa cidade, para que sai-
bamos ir ao encontro destes nossos irmãos, 
acolhendo-os e servindo-os na caridade, 
rezemos. 

Senhor, Vós que vireis um dia na glória; dai 
a nossa comunidade a graça de viver na 
fidelidade, meditação e escuta atenta de 
vossa Palavra que salva, rezemos.

Dir.: Senhor, Deus da justiça e da paz, dai-nos 
um coração aberto à vossa Palavra, para que 
nos convertamos continuamente. Por Cristo, 
Senhor nosso. Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 327 (CD 11), 
332 (CD 25)

Dir.: Queremos partilhar diante do Altar do 
Senhor, não só o que trouxemos de material, 
mas o nosso coração e a nossa vida ao 
serviço de Deus e dos irmãos mais neces-
sitados. Cantemos.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Iluminados pela Palavra de Deus e forta-
lecidos por seu divino ensinamento, ousamos 
dizer: Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ

Dir.: O Espírito Santo de Deus que nos conduz 
à paz está presente em todos os corações. 
Saudemo-nos 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.)

19. COMUNHÃO: 494, 498

DEUS FAZ COMUNHÃO
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20. RITO DE LOUVOR: 825 (CD 18), 836 
(CD 18)

(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, comungando e 
partilhando vossa vida e a vossa Palavra 
com os irmãos, tomamos parte na paixão de 
Jesus Cristo, que morreu por nosso amor. 
Que esta celebração nos leve à graça de 
uma vida nova, 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 esteja convosco. 

TODOS: Ele está no meio de nós. 

Dir.: Deus todo-poderoso vos abençoe na 
sua bondade e infunda em vós a sabedoria 
da salvação.

TODOS: Amém.

Dir.: Sempre vos alimente com os ensi-
namentos da fé e vos faça perseverar nas 
boas obras.

TODOS: Amém.

Dir.: Oriente para Ele os vossos passos, e 
vos mostre o caminho da caridade e da paz.

TODOS: Amém. 

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

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Preparar o espaço celebrativo de 
modo acolhedor e festivo.

w Ornamentar um local na porta da 
Igreja com flores e velas, onde fica-
rão em destaque o Lecionário (ou a 
Bíblia) e o cartaz do Mês da Bíblia, 
ou outro cartaz  com o Lema deste 
Mês.

w Gesto concreto: onde for possível, 
sortear uma Bíblia na(s) celebra-
ção(ões) para a assembleia.

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: Jó 3,1-3.11-17.20-23; 
  Sl 87(88),2-3. 4-5. 6. 7-8 

(R/. 3a); Lc 9,51-56

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: 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

6.ª-feira: Jó 38,1.12-21; 40,3-5; 
  Sl 138(139),1-3. 7-8. 9- 10. 

13-14ab (R/. 24b); 
  Lc 10,13-16

Sábado:  Jó 42,1-3.5-6.12-16; 
Sl 118(119),66. 71. 75. 
91.125.130 (R/. 135a); 

  Lc 10,17-24

Dir.: Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.

TODOS: Graças a Deus.

24. CANTO DE ENVIO: (650,653)
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A Liturgia de hoje é uma grave ad-
vertência a considerarmos as tremendas 
consequências de uma vida relaxa e frívola. 
Na 1ª Leitura, voltam as terríveis reprovações 
do profeta Amós aos ricos que se abandonam 
ao luxo, preocupados em extrair da vida os 
prazeres que lhes podem oferecer. Descreve-
-os reclinados em divãs, comendo, bebendo 
e cantando, sem nenhuma preocupação com 
seu país que caminha para a ruína, e profe-
tiza: “Por isso, serão, bem depressa, depor-
tados à frente dos prisioneiros, e cessará a 
orgia dos folgazões” (Am 6,7). Cumprir-se-á 
tal profecia 30 anos depois e será umas das 
muitas lições dadas pela história, acerca 
da ruína social e política ocasionada pela 
decadência moral. Mas, então, a civilização 
do bem-estar parece não ter compreendido 
a profecia. Há, porém, outra reflexão mais 
importante: a vida encerrada nos estreitos 
horizontes dos prazeres terrenos é, de per 
si, negação da fé, real impiedade e ateísmo 
prático, com o consequente desinteresse 
pelas necessidades alheias. Em poucas 
palavras, é o caminho para a ruína no tempo 
e na eternidade.

Este último aspecto aparece ilustrado 
no Evangelho com a parábola que contrapõe 
a vida do rico banqueteador à do pobre 
Lázaro. À primeira vista, parece não ter, 
o primeiro, outro pecado que o excessivo 
apego ao luxo e à boa mesa. Considerando, 
porém, mais a fundo o quadro, descobrimos 
o desinteresse absoluto para com Deus e 
o próximo. Todos os seus pensamentos 
e preocupações limitam-se a banquetear-
-se esplendidamente cada dia, totalmente 
esquecido do pobre Lázaro que desfalece 
à sua porta. Quanto a este último, ainda 
que a parábola não o diga expressamente, 
podemos reconhecer nele um desses pobres 
que aceitam com resignação a própria sorte, 
confiando em Deus. Por isso, quando lhe 
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sobreveio a morte, é “levado pelos anjos 
ao seio de Abraão” (Lc 16,22), enquanto 
o rico foi abismado nos tormentos (cf. Lc 
16,23). Quem creu em Deus e Nele confiou, 
Nele terá sua herança eterna. Quem se entre-
gou ao prazer, comportando como se Deus 
não existisse, permanecerá eternamente 
separado Dele. É óbvio deduzir que pobre-
za e sofrimento, longe de serem sinais de 
reprovação da parte do Senhor, são meios 
de que se serve para induzir o homem a 
buscar bens melhores e a pôr em Deus sua 
esperança; enquanto que a prosperidade e 
riquezas frequentemente tornam o homem 
presunçoso, desprezador de Deus e dos 
bens eternos: são laços que sufocam todo 
o desejo das realidades mais elevadas.

A 2ª Leitura relaciona-se bem com as 
outras, já que a exortação que a inicia está 
em contraposição com a busca desordenada 
dos bens terrenos. “O apego ao dinheiro é 
a raiz de todos os males” (1Tm 6,10). O 
“Homem de Deus” - o sacerdote, a pessoa 
consagrada e o apóstolo leigo - deve evitar 
toda forma de avidez de dinheiro, coisa que 
escandaliza muitíssimo a gente simples e 
até os mundanos. Foi ele chamado a cuidar 
de interesses muito diferentes, a combater 
“o bom combate da fé”, a empreender a 
“conquista da vida eterna” (1Tm 6,12), não 
só para si, mas para aqueles que o Senhor 
lhe confiou. Foi chamado a administrar não 
bens temporais, mas eternos; e a “guardar 
o mandamento sem mancha e sem falha” 
(1Tm 6,14), a transmitir, sem alteração, o 
patrimônio da fé e do Evangelho.

Excerto adaptado de: 
MADALENA, Gabriel de Santa Maria. 

Intimidade Divina: Meditações sobre a vida 
interior para todos os dias do ano. 2ª ed. São 

Paulo: Loyola, 1990, p. 950-951.
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