
26º DOMINGO DO TEMPO COMUM
01 de outubro de 2017 

Início do mês das missões
A alegria do evangelho para uma igreja em saída

Ano A - Cor Verde

“Quando um ímpio se arrepende da maldade que 
praticou e observa o direito e a justiça, conserva a 

própria vida. ”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Obedecer ativamente é passar de uma 
religiosidade passiva e alienada para uma religiosida-
de operante e transformadora, isto é, missionaria. É 
esse tipo de atividade religiosa que Jesus recomenda 
para a comunidade. Por meio da obediência, da qual 
Jesus é sempre o exemplo maior, a religião torna-se 
transformadora do ambiente em que vive e a pessoa 
religiosa faz-se “operário da vinha”. Ser obediente é   
empenhar a própria vida atraindo a proteção divina e 
procurando o bem do outro. ( Na procissão de entra-
da pode-se acrescentar símbolos missionários )

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, que mostrais vosso poder so-
bretudo no perdão e na misericórdia, derramai 
sempre em nós a vossa graça, para que, ca-
minhando ao encontro das vossas promessas, 
alcancemos os bens que nos reservais. Por 
N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: A parábola de Jesus acontece dentro de 
um contexto familiar e denota a indiferença dos fi-
lhos para com o cultivo da vinha do Pai. As atitudes 
dos filhos demonstram duas formas de acolhida 
da palavra: O primeiro que promete e nada faz; o 
segundo, mesmo colocando resistência, reconhece 
a importância de cultivar a vinha do Senhor e faz a 
vontade de Deus.

    08. PRIMEIRA LEITURA (Ez18,25-28)

09. LEITURA DA PROFECIA DE EZEQUIEL
Assim diz o Senhor: 25Vós andais dizendo: “A con-
duta do Senhor não é correta”. Ouvi, vós da casa 
de Israel: É a minha conduta que não é correta, ou 
antes é a vossa conduta que não é correta? 26Quan-
do um justo se desvia da justiça, pratica o mal e 
morre, é por causa do mal praticado que ele morre. 
27Quando um ímpio se arrepende da maldade que 
praticou e observa o direito e a justiça, conserva a 
própria vida. 28Arrependendo-se de todos os seus 
pecados, com certeza viverá; não morrerá. Palavra 
do Senhor.
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02. CANTO INICIAL
1. A Tua Igreja vem feliz e unida/ Agradecer a 

Ti, ó Deus da vida / Com grande júbilo, rezar, 
louvar/ E a boa nova ao mundo anunciar 

 Ref.: É Tua Igreja, Senhor/ Que canta com 
alegria /Esta que busca o amor/ Vivenciar 
todo dia / Que vai levar salvação/ Esta é a 
nossa missão. 

2. Nós que fazemos parte desta Igreja/ Que 
missionária é por natureza / Te damos gra-
ças por Teu esplendor/ Seremos eco do Teu 
grande amor 

3. Todos os povos serão Teus discípulos/ E 
batizados com Teu Santo Espírito / Temos 
certeza de tua companhia/ Nos dando força 
hoje e todo dia.

03. SAUDAÇÃO
04. ATO PENITENCIAL

06. GLÓRIA
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra 

aos seus amados. / A vós louvam, Rei 
Celeste, os que foram libertados.

Ref.: Glória a Deus, glória a Deus, glória 
ao nosso criador. 

2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adora-
mos, bendizemos, Damos glória ao vosso 
nome, vossos dons agradecemos. / Se-
nhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do 
Pai; Vós, de Deus cordeiro santo, nossas 
culpas perdoai.

3. Vós que estais junto do Pai, como nos-
so intercessor, Acolhei nossos pedidos, 
atendei nosso clamor. / Vós somente sois 
o Santo, o Altíssimo, o Senhor, Com o 
Espírito Divino de Deus Pai, no esplendor.

05. CANTO PENITÊNCIAL
1.Senhor que viestes salvar os corações arrependidos
Ref.: Piedade, piedade, piedade de nós. (bis)
2. Ó Cristo que viestes chamar os pecadores humilhados
3. Senhor que intercedeis por nós junto a Deus Pai, 

que nos perdoa

Presid.: Deus todo poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos con-
duza à vida eterna.
Todos: Amém.



10. SALMO RESPONSORIAL  – Sl 24(25)
(Melodia: “Das obras do Senhor ou As nações de toda terra”)

Ref.: Recordai, Senhor meu Deus, vossa 
ternura e compaixão!

1. 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 es-
pero, ó Senhor, todos os dias!

2. 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 misericór-
dia e sois bondade sem limites, ó Senhor!

3. 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.
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11. SEGUNDA LEITURA (Fl 2, 1-11)

12.  LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS 
FILIPENSES
Irmãos: 1Se existe consolação na vida em Cristo, 
se existe alento no mútuo amor, se existe comu-
nhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, 
2tornai então completa a minha alegria: aspirai à 
mesma coisa, unidos no mesmo amor; vivei em 
harmonia, procurando a unidade. 3Nada façais 
por competição ou vanglória, mas, com humil-
dade, cada um julgue que o outro é mais impor-
tante, 4e não cuide somente do que é seu, mas 
também do que é do outro. 5Tende entre vós o 
mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. 
6Jesus Cristo, existindo em condição divina, não 
fez do ser igual a Deus uma usurpação, 7mas 
esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição 
de escravo e tornando-se igual aos homens. 
Encontrado com aspecto humano, 8humilhou-se 
a si mesmo, fazendo-se obediente até à morte, 
e morte de cruz. 9Por isso, Deus o exaltou acima 
de tudo e lhe deu o Nome que está acima de 
todo nome. 10Assim, ao nome de Jesus, todo 
joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da 
terra, 11e toda língua proclame: “Jesus Cristo é 
o Senhor!” – para a Glória de Deus Pai. Palavra 
do Senhor.

13. EVANGELHO (Mt 21,28-32)

15. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO MATEUS
Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e 
anciãos do povo: 28“Que vos parece? Um ho-
mem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, 
ele disse: ‘Filho, vai trabalhar hoje na vinha!’ 29O 
filho respondeu: ‘Não quero’. Mas depois mu-
dou de opinião e foi. 30O pai dirigiu-se ao outro 
filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: 
‘Sim, senhor, eu vou’. Mas não foi. 31Qual dos 
dois fez a vontade do pai?” Os sumos sacer-
dotes e os anciãos do povo responderam: “O 
primeiro”. Então Jesus lhes disse: “Em verdade 
vos digo que os cobradores de impostos e as 
prostitutas vos precedem no Reino de Deus. 
32Porque João veio até vós, num caminho de 
justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrá-
rio, os cobradores de impostos e as prostitutas 
creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, 
não vos arrependestes para crer nele”. Palavra 
da Salvação.

16. HOMILIA

17. PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

18. ORAÇÃO DOS FIÉIS   

LITURGIA EUCARÍSTICA

14. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia (bis)
1. Minhas ovelhas escutam a minha voz, mi-

nha voz estão elas a escutar;/ Eu conheço, 
então, minhas ovelhas, que me seguem, 
comigo a caminhar!

19. CANTO DAS OFERENDAS
(94º encontro)

1. O pão tão saboroso que trazemos ao altar 
Da massa retirada dos trigais

Ref.: Sementes que se unem se tornam 
alimento / Os frutos amassados bebida 
e sustento / Assim as nossas vidas uni-
das no amor /Formamos a Igreja bendi-
to é o Senhor.

2. O vinho delicioso que trazemos ao altar / 
Da uva cultivada em parreirais

3. Os frutos e as sementes que trazemos ao 
altar / Respostas ao chamado que Deus faz



20. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus de misericórdia, que esta 
oferenda vos seja agradável e possa abrir para 
nós a fonte de toda bênção. Por Cristo, nosso 
Senhor.

21. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VIII
Sobre Reconciliaçao II (MR p. 871)

Presid.: Nós vos agradecemos, Deus Pai 
todo-poderoso, e por causa de vossa ação no 
mundo vos louvamos pelo Senhor Jesus. No 
meio da humanidade, dividida em contínua dis-
córdia, sabemos por experiência que sempre 
levais as pessoas a procurar a reconciliação. 
Vosso Espírito Santo move os corações, de 
modo que os inimigos voltem à amizade, os 
adversários se dêem as mãos e os povos pro-
curem reencontrar a paz.
Todos: Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de 
vossa paz!

Presid.: Sim, ó Pai, porque é obra vossa 
que a busca da paz vença os conflitos, que o 
perdão supere o ódio, e a vingança dê lugar 
à reconciliação. Por tudo de bom que fazeis, 
Deus de misericórdia, não podemos deixar de 
vos louvar e agradecer. Unidos ao coro dos 
reconciliados cantamos (dizemos) a uma só 
voz: Santo, Santo, Santo,...

Presid.: Deus de amor e de poder, louvado 
sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em 
vosso nome. Ele é a vossa palavra que liberta 
e salva toda a humanidade. Ele é a mão que 
estendeis aos pecadores. Ele é o caminho 
pelo qual nos chega a vossa paz.
Todos: Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de 
vossa paz!

Presid.: Deus, nosso Pai, quando vos abando-
namos, vós nos reconduzistes por vosso Filho, 
entregando-o à morte para que voltássemos 
a vós e nos amássemos uns aos outros. Por 
isso, celebramos a reconciliação que vosso 
Filho nos mereceu. Cumprindo o que ele nos 
mandou, vos pedimos: Santificai, por vosso 
Espírito, estas oferendas. Antes de dar a vida 
para nos libertar, durante a ceia, Jesus tomou 
o pão, pronunciou a bênção de ação de gra-
ças e o entregou a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
Naquela mesma noite, tomou nas mãos o 

cálice, e proclamando a vossa misericórdia, o 
deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TO-
DOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU 
SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR 
VÓS E POR TODOS, PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM. Eis o mistério da fé!
Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte 
e proclamamos a vossa ressurreição. Vin-
de, Senhor Jesus!

Presid.: Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso 
Filho nos deixou esta prova de amor. Cele-
brando a sua morte e ressurreição, nós vos 
damos aquilo que nos destes: o sacrifício da 
perfeita reconciliação.
Todos: Glória e louvor ao Pai, que em Cris-
to nos reconciliou!

Presid.: Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos 
também como vosso Filho e, nesta ceia, dai-nos 
o mesmo espírito de reconciliação e de paz.
Todos: Glória e louvor ao Pai, que em Cris-
to nos reconciliou!

Presid.: Ele nos conserve em comunhão 
com o Papa Francisco e nosso Bispo Celso 
Antônio, com todos os bispos e o povo que 
conquistastes. Fazei de vossa Igreja sinal da 
unidade entre os seres humanos e instrumento 
da vossa paz.
Todos: Glória e louvor ao Pai, que em Cris-
to nos reconciliou!

Presid.: Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, 
à mesa do vosso Filho em união com a Virgem 
Maria, Mãe de Deus, e com todos os santos, 
reuni no mundo novo, onde brilha a vossa paz, 
os homens e as mulheres de todas as classes 
e nações, de todas as raças e línguas, para a 
ceia da comunhão eterna, por Jesus Cristo, 
nosso Senhor.
Todos: Glória e louvor ao Pai, que em 
Cristo nos reconciliou!

Presid.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do 
Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora  e para sempre.

Todos: Amém.
01/outubro/preto/p3 01/outubro/verde/p3

C
el

eb
ra

çã
o 

do
m

in
ic

al
 0

1 
de

 o
ut

ub
ro

 d
e 

20
17



RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

Ritos da Comunhão

22. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje a vossa paz! Ajudados pela vossa 
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a 
esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Todos: Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre.

Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 
Apóstolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha 
paz”. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que 
anima vossa Igreja, dai-lhe, segundo o vosso dese-
jo, a paz e a unidade! Vós, que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo.
Todos: Amém.

Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

(Saudação da Paz)

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Br - Ex 23,20-23; Sl 90(91); Mt 18,1-5.10
3ª Vm - Zc 8,20-23; Sl 86(87); Lc 9,51-56
4ª Br - Ne 2,1-8 ; Sl 136(137); Lc 9,57-62
5ª Vd - Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Sl 18(19); Lc 10,1-12
6ª Vd - Br 1,15-22; Sl 78(79); Lc 10,13-16
Sb Br - At 1,12-14; Cânt.: Lc 1,46-47; Lc 1,26-38
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24. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Ó Deus, que a comunhão nesta Eu-
caristia renove a nossa vida para que, parti-
cipando da paixão de Cristo neste mistério, e 
anunciando a sua morte, sejamos herdeiros da 
sua glória. Por Cristo, nosso Senhor.

  25. CANTO FINAL
1. Meu jardim ganhou mais vida/ Meu amor, 

nova semente/ Hoje, faço aliança; com 
você, com sua gente/ Na estrada dia-a-
-dia, eu sustento o seu andar/ O meu brilho 
/ Está  em seus olhos/ E a minha paz no 
seu olhar!

Ref.: Vai, eu envio você! Vai testemu-
nhar!/ Vai, eu envio você! Por sua boca 
irei,  falar! (Vai)

2. Meu jardim ganhou mais vida/ Meu amor 
nova semente / Hoje, faço aliança; com 
você, com sua gente/ Luz da terra, meu 
tesouro/ Povo meu, meu coração/ Eu serei 
o seu consolo, alegria e salvação
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23.  CANTO DE COMUNHÃO
1. Chamado pra terra distante/ Com idade já 

bem avançada foi Abraão/ Seguiu o caminho 
confiante/ Cumpriu sua grande missão

REF.: VEM, VEM, VEM/ VEM QUE EU TE 
CHAMO/VEM PRA PARTILHAR OS DONS/ 
VEM PRA REPARTIR O PÃO/ VAI, VAI, VAI/ 
VAI QUE ESTOU CONTIGO/ENSINA A PAR-
TILHAR O DONS/ ENSINA A REPARTIR O 
PÃO/ VEM QUE EU TE CHAMO E VAI

2. Profeta de nações diversas/ Querido por Deus 
antes mesmo de ser embrião/ Plantou Jere-
mias justiça/ Cumpriu sua grande missão

3. Adulto e já bem preparado/ Na luz foi ao solo 
aceitando sua vocação/ Pilar da Igreja então 
Paulo/ Cumpriu sua grande missão

4. As redes ficaram na praia/ As chaves da Igreja 
ficaram em suas mãos/ De pedra alicerce en-
tão Pedro/ Cumpriu sua grande missão

5. Chamados por Deus somos todos/ A um sim 
responder na partilha dos dons e do pão/ Nos 
gestos de amor nós queremos/ Cumprir nossa 
grande missão

FONE (43) 
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