05. KYRIE
1. Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (bis)
2. Jesus Cristo, tende piedade de nós! (bis)
3. Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (bis)
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“Porque quem se eleva, será humilhado e quem
se humilha, será elevado” Lc 14,11

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO
Coment.: Estamos reunidos para celebrar a
ceia do Senhor, momento onde se manifesta o
mistério da Igreja, comunhão de batizados em
Cristo Jesus. Tal união em Deus exige, necessariamente, humildade e espírito de serviço. A
arrogância e o orgulho impedem a partilha e a
verdadeira fraternidade. Celebremos, cantando:
02. CANTO INICIAL (92º encontro)
1. Aleluia! Louvai, o nome do Senhor./ Louvai ao
Senhor, louvai.
Ref.: Louvai ao Senhor! Porque eterno é seu
amor. (bis)
2. Aleluia! Cantai louvores ao Senhor./ Louvai ao
Senhor, louvai.
3. Aleluia! Entoai na casa do Senhor./ Louvai ao
Senhor, louvai.
4. Aleluia! Cantai a Deus porque ele é bom./ Louvai ao Senhor, louvai.
5. Aleluia! O Senhor me ungiu, me enviou./ Louvai ao Senhor, louvai.
03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA
04. ATO PENITENCIAL
Presid.: O Senhor disse: “Quem dentre vós estiver
sem pecado atire a primeira pedra”. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente
do fundo do coração. (pausa)
Presid.: Tende compaixão de nós, Senhor.
Todos: Porque somos pecadores.
Presid.: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
Todos: E dai-nos a vossa salvação.
Presid.: Deus todo-poderoso, tenha compaixão de
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna.
Todos: Amém.
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06. GLÓRIA

(95º enc.)

1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos
seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que
foram libertados.
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos,
bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso, Jesus
Cristo, Unigênito do Pai; Vós, de Deus cordeiro
santo, nossas culpas perdoai.
3. Vós que estais junto do Pai, como nosso 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.
Amém!
07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai
os laços que nos unem convosco para alimentar em
nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos
destes. Por N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA
Coment.: Uma grande mesa é preparada por
Deus, onde a vida é servida com fartura. Todos
são chamados a se aproximarem dessa mesa com
humildade e em espírito de serviço. O orgulho e
a auto-promoção são posturas impróprias para os
seguidores de Jesus.

I LEITURA - Ecl 3,19-21.30-31
08. LEITURA DO LIVRO DO ECLESIÁSTICO
19
Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e
serás amado mais do que um homem generoso. 20Na medida em que fores grande, deverás
praticar a humildade, e assim encontrarás graça
diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela seus
mistérios. 21Pois grande é o poder do Senhor,
mas ele é glorificado pelos humildes. 30Para o
mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma
planta de pecado está enraizada nele, e ele não
compreende. 31O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios, e com ouvido atento
deseja a sabedoria. PALAVRA DO SENHOR.
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09. SALMO RESPONSORIAL – Sl 68(67)
(Melodia: “Com carinho...” 96º enc.)
Ref.: Com carinho preparastes uma mesa
para o pobre!
1. Os justos se alegram na presença do Senhor,
rejubilam satisfeitos e exultam de alegria! Cantai a
Deus, a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome!
O seu nome é Senhor: exultai diante dele!
2. Dos órfãos ele é pai, e das viúvas protetor: é
assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o
Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados,
quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura.
3. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e
vossa terra, vossa herança, já cansada, renovastes; e ali vosso rebanho encontrou sua morada;
com carinho preparastes essa terra para o pobre.

II LEITURA - Hb 12,18-19.22-24a
10. LEITURA DA CARTA AOS HEBREUS
Irmãos: 18Vós não vos aproximastes de uma realidade palpável: “fogo ardente e escuridão, trevas
e tempestade, 19som da trombeta e voz poderosa”, que os ouvintes suplicaram não continuasse.
22
Mas vós vos aproximastes do monte Sião e da
cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste; da reunião festiva de milhões de anjos; 23da assembléia
dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos
céus; de Deus, o Juiz de todos; dos espíritos dos
justos, que chegaram à perfeição; 24ade Jesus, mediador da nova aliança. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Lc 14,1.7-14
11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia,
Aleluia, Aleluia, Aleluia. (Bis)
1. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim,
que sou de manso e humilde coração!
12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS
CRISTO SEGUNDO LUCAS - 1Aconteceu que,
num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de
um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. 7Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes
uma parábola: 8“Quando tu fores convidado
para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado
alguém mais importante do que tu, 9e o dono da
casa, que convidou os dois, venha te dizer: ‘Dá
o lugar a ele’. Então tu ficarás envergonhado
e irás ocupar o último lugar. 10Mas, quando tu
fores convidado, vai sentar-te no último lugar.
Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá:
‘Amigo, vem mais para cima’. E isto vai ser uma
honra para ti diante de todos os convidados.
01/setembro/preto/p2

Porque quem se eleva, será humilhado e quem
se humilha, será elevado”. 12E disse também a
quem o tinha convidado: “Quando tu deres um
almoço ou um jantar, não convides teus amigos,
nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus
vizinhos ricos. Pois estes poderiam também
convidar-te e isto já seria a tua recompensa.
13
Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos.
14
Então tu serás feliz! Porque eles não te podem
retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos”. PALAVRA DA SALVAÇÃO.
11

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)
14. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)
Presid.: irmãos e irmãs, supliquemos com humildade a
Deus, pedindo-Lhe que escute a nossa oração, dizendo:
R.: Senhor, vinde em nosso auxílio.
1. Para que a Igreja santa de Deus tenha a sabedoria de ensinar os homens de hoje como Jesus
o fazia em suas parábolas, rezemos ao Senhor...
2. Para que os responsáveis do País se preocupem
com os cidadãos mais esquecidos e se coloquem
sem descanso ao seu serviço, rezemos ao Senhor...
3. Para que nossos agentes de pastorais possam colocar-se à serviço de Deus rejeitando todo tipo de busca
por poder e autopromoção, rezemos ao Senhor...
4. Para que os membros da nossa assembleia
sintam que estão na presença do Deus vivo e de
Jesus, o Senhor ressuscitado, rezemos ao Senhor...
(Outras intenções da comunidade)
Presid.: Fazei, Senhor, que, pela força do vosso
Espírito, os nossos ouvidos escutem o que ensinais,
e o nosso coração o ponha em prática, para nos
tornarmos ricos da sabedoria de Deus. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
16. CANTO DAS OFERENDAS

1. O pão e o vinho são os frutos desta terra / E do
trabalho que a mão humana empreendeu / Eles
contêm toda força e energia / São os dons da natureza criada por Deus.
Ref.: Bendito seja o Senhor da Criação / Pelo
vinho e pelo pão neste Santo Altar / Por nossa
vida a serviço dos irmãos / Ela é dom, é doação
de quem vive para amar.
2. O pão e o vinho se traduzem em nossa vida /
(A alegria, o sofrimento ou os frutos seus) / Neles
estão todo o clamor e a esperança / De um mundo
novo no projeto do bondoso Deus.
3. No pão e o vinho está a plena ação de graças / Traduzida em louvor e gratidão / Ao Senhor que nos acolhe
e nos envolve / Em sua graça, em seu terno Coração.
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16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer
nos traga sempre a graça da salvação, e vosso poder leve à plenitude o que realizamos nesta liturgia.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
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17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
(MR p. 477)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo
lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso,
por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva,
pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e
Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito
Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir
a vossa vontade, e reunir um povo santo em vosso
louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a
fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por
ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos
proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós
associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz:
Santo, Santo, Santo...
Presid.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte
de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas,
derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de
que se tornem para nós o Corpo e X o Sangue de
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Presid.: Estando para ser entregue e abraçando
livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças,
e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI,
TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. Do mesmo modo, ao
fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu
graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, 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. Vinde, Senhor Jesus!
Presid.: Celebrando, pois, a memória da morte e
ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos,
ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e vos
agradecemos porque nos tornastes dignos de estar
aqui na vossa presença e vos servir.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Presid.: E nós vos suplicamos que, participando do
Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo
Espírito Santo num só corpo.
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
Presid.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se
faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na
caridade, com o papa Francisco, com o nosso bispo
Carlos José e todos os ministros do vosso povo.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
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Presid.: Lembrai-vos também dos (outros) nossos
irmãos e irmãs que morreram na esperança da
ressurreição e de todos os que partiram desta vida:
acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Presid.: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade
de todos nós e dai-nos participar da vida eterna,
com a Virgem Maria, mãe de Deus, São José seu
esposo, com os santos Apóstolos e todos os que
neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos
e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos!
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!

RITOS DA COMUNHÃO
18. 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.
T.: 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 desejo, 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)
19. CANTO DE COMUNHÃO I
1. O meu Reino tem muito a dizer/ Não se faz
como quem procurou/ Aumentar os celeiros bem
mais e sorriu/ Insensato, que vale tais bens se
hoje mesmo terás o teu fim?/ Que tesouros tu
tens pra levar além?
Ref.: Sim, Senhor, nossas mãos/ Vão plantar
o teu Reino/ O teu pão vai nos dar/ Teu vigor,
tua paz.
2. O meu Reino se faz bem assim:/ Se uma ceia
quiseres propor/ Não convides amigos, irmãos e
outros mais/ Sai à rua à procura de quem/ Não
puder recompensa te dar/ Que o teu gesto lembrado será por Deus.
3. O meu Reino não pode aceitar/ Quem se julga
maior que os demais/ Por cumprir os preceitos
da lei, um por um/ A humidade de quem vai além/
E se empenha e procura o perdão/ É o terreno
onde pode brotar a paz.
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20. CANTO DE COMUNHÃO II
1. Todas as vezes que vós destes / O pão para
matar a fome / Foi a mim que vós o destes, / Foi
a mim que vós o destes.
Ref.: Benditos de meu Pai, vinde a mim para
receber / A herança que vos preparei / Comei
na mesma mesa, todos juntos / O pão da vida
que a todos preparei.
2. Todas as vezes que vós destes / Água para
matar a sede / Foi a mim que vós a destes, /Foi
a mim que vós a destes.
3. Todas as vezes que recebestes / O estrangeiro
em vossa casa / Foi a mim que recebestes, / Foi
a mim que recebestes.
4. Todas as vezes que visitastes / O doente, o
acamado / Foi a mim que visitastes, / Foi a mim
que visitastes.

RITOS FINAIS

21. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Restaurados à vossa mesa pelo pão da vida,
nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir
em nossos irmãos e irmãs. Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém.
23. CANTO FINAL
(96º enc.)
1. Palavra do Senhor, amor de Deus revelado, Palavra é o próprio Jesus, o verbo, o amor e a luz .
Palavra do Senhor, amor em alta expansão, Amor
a nos comunicar que veio entre nós habitar
Ref.: Fala Senhor, fala Senhor, fala Senhor, que
teu servo escuta. (Bis)
2. Palavra do Senhor, na ação do amor semeada,
não busca a escolha do chão, germina bem no
coração. Palavra do Senhor, aceita, vai só crescerFloresce na vida comum dá frutos até cem por um.

HUMILDADE E HOSPITALIDADE
O episódio do Evangelho de hoje mostra-nos Jesus na casa de um dos chefes dos fariseus, que observava com atenção como os convidados para o almoço se preocupam em escolher os primeiros lugares.
É uma cena que vimos muitas vezes: procurar o melhor lugar. Ao ver esta cena, ele narra duas breves
parábolas com as quais oferece duas indicações: uma relativa ao lugar e a outra à recompensa.
A primeira semelhança é ambientada num banquete nupcial. Jesus diz: “Quando fores convidado para as
bodas, não te ponhas no primeiro lugar...” (Lc 14, 8-10). Com esta recomendação, Jesus não tenciona dar
normas de comportamento social, mas uma lição sobre o valor da humildade. A história ensina que o orgulho, a vaidade e a ostentação são causas de muitos males. E Jesus faz-nos compreender a necessidade de
escolher o último lugar, ou seja, de procurar a pequenez e o escondimento: a humildade. Quando nos colocamos diante de Deus nesta dimensão de humildade, Deus exalta-nos, debruça-se sobre nós para nos elevar
a Si; “porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo o que se humilhar será exaltado” (v. 11).
As palavras de Jesus sublinham atitudes completamente diferentes e opostas: a atitude daquele que escolhe
o próprio lugar e a atitude de quem deixa que Deus lho atribua e dele espera a recompensa. Não o esqueçamos: Deus paga muito mais do que os homens! Ele reserva-nos um lugar muito melhor do que aquele que nos
dão os homens! O lugar que Deus nos dá está próximo do seu coração, e a sua recompensa é a vida eterna.
É quanto se descreve na segunda parábola, na qual Jesus indica a atitude de abnegação que deve caracterizar a hospitalidade; Ele diz assim: “Quando ofereceres uma ceia, convida os pobres, os aleijados,
os coxos e os cegos. Serás feliz porque eles não podem retribuir-te” (vv. 13-14). Trata-se de escolher
a gratuitidade, em vez do cálculo oportunista que deseja alcançar uma recompensa, que busca o interesse e que procura enriquecer-se ulteriormente. Com efeito os pobres, os simples e aqueles que não
contam nunca poderão retribuir o convite para uma ceia. Assim Jesus demonstra a sua preferência pelos
pobres e excluídos, que são os privilegiados do Reino de Deus, e lança a mensagem fundamental do
Evangelho, que consiste em servir o próximo por amor a Deus.
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