
23º Domingo do Tempo Comum
04 de setembro de 2016

Ano C - Verde

“Jesus, mestre da nossa vida.”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Seguimento e caminho são duas realidades 
que se complementam, porque todo seguimento exige 
um caminho e todo caminho é feito para ser seguido. Es-
colher o caminho certo é uma atitude sábia; é demonstrar 
proximidade e cultivo interior da sabedoria existencial. A 
verdadeira sabedoria, na escolha de um caminho exis-
tencial, está em Deus, nos caminhos que Ele propõe, 
precisamente. Nossa celebração, portanto, ilumina-se no 
seguimento de Jesus. Um seguimento que não acontece 
no anonimato, mas através de uma opção pessoal, com 
uma decisão que envolve toda nossa vida. Que o Espírito 
Santo ilumine nossos corações e nos ajude a renovar 
nosso esforço de seguir Jesus, vivendo de acordo com o 
seu Evangelho. 07. ORAÇÃO DO DIA

Presid.: Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e 
adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem 
no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por 
N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: A Palavra de Deus compara nossa vida 
a uma caminhada e chama atenção para a im-
portância de escolher bem o caminho e a luz que irá 
acompanhar essa viagem existencial. Jesus lança 
o desafio de sair da multidão e segui-lo em sua es-
trada, deixando-se iluminar pela sabedoria que vem 
de seu Evangelho. 

I LEITURA - Sb 9,13-18

08. LEITURA DO LIVRO DA SABEDORIA
13“Qual é o homem que pode conhecer os desíg-
nios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio 
do Senhor? 14Na verdade, os pensamentos dos 
mortais são tímidos e nossas reflexões incertas: 
15porque o corpo corruptível torna pesada a alma 
e tenda de argila, oprime a mente que pensa. 16Mal 
podemos conhecer o que há na terra e, com muito 
custo, compreendemos o que está ao alcance de 
nossas mãos; quem, portanto, investigará o que há 
nos céus? 17Acaso alguém teria conhecido o teu de-
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03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

04. ATO PENITENCIAL
Presid.: No dia em que celebramos a vitória de Cristo so-
bre 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. 
(pausa)

Presid.: Tende compaixão de nós, Senhor.
Todos: Porque somos pecadores.
Presid.: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
Todos: E dai-nos a vossa salvação.
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02. CANTO INICIAL (Apostila 82º Encontro)
Ref.: Vinde e vede, vinde! Ele está no meio de nós! 

Ele está no meio de nós!
1. Como a André e a João, que perguntavam: “Onde 

moras, Senhor, onde é que estás?” Recebemos da 
Igreja esta resposta: “Ele mora entre nós e tem a paz!”

2. Ele, o Filho, a Palavra se fez carne e assumiu nossa 
humana condição: nossa vida viveu e nossas lutas e, 
agora, entre nós, se dá no Pão!

3. Tomai todos, comei, isto é meu Corpo, é meu Sangue, 
tomai, todos bebei! Como eu fiz, aprendei, o amor se 
entrega: vossa vida entregai, se o Pão comeis!

4. Vive a Igreja da Santa Eucaristia, que é a fonte e a 
meta da missão; fonte de onde ela haure sua força, 
culminância da evangelização!

06. GLÓRIA (90º encontro)
1.Glória a Deus nas alturas,/ E paz na terra / Aos homens 

por ele amados./Aos homens por ele amados.
2.Senhor Deus, rei dos céus,/ Deus Pai todo-pode-

roso: Nós vos louvamos,/ Nós vos bendizemos,
3.Nós vos adoramos,/ Nós vos glorificamos,/Nós vos 

damos graças/Por vossa imensa glória.
4.Senhor Jesus Cristo,/ Filho Unigênito/ Senhor 

Deus, Cordeiro de Deus/ Filho de Deus Pai. 
5.Vós que tirais o pecado do mundo,/ Tende piedade de 

nós./ Vós que tirais o pecado do mundo,/ Acolhei a 
nossa súplica.

6.Vós, que estais à direita do Pai,/ Tende piedade de 
nós./ Tende piedade de nós./Tende piedade de nós.

7.Só vós sois o Santo,/ Só vós, o Senhor/ Só vós o Altís-
simo,/ Jesus Cristo.

8.Com o Espírito Santo,/ Na glória de Deus Pai.
Na glória de Deus Pai/ Amém.

05. CANTO PENITENCIAL - 82ºencontro
1. Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (bis)
2. Jesus Cristo, tende piedade de nós! (bis)
3. Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (bis)

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



09. SALMO RESPONSORIAL  – Sl 89(90)
      (Melodia: “Verdade e amor” ou “Das obras do 

Senhor”)
Ref.: Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós.
1. 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.

2. 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.

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

4. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exul-
taremos 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.

II LEITURA  - Fm 9b-10.12-17

10.   LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO A FILÊMON
Caríssimo: 9bEu, Paulo, velho como estou e 
agora também prisioneiro de Cristo Jesus, 10fa-
ço-te um pedido em favor do meu filho que fiz 
nascer para Cristo na prisão, Onésimo. 12Eu o 
estou mandando de volta para ti. Ele é como 
se fosse o meu próprio coração. 13Gostaria de 
tê-lo comigo, a fim de que fosse teu represen-
tante para cuidar de mim nesta prisão, que eu 
devo ao evangelho. 14Mas, eu não quis fazer 
nada sem o teu parecer, para que a tua bon-
dade não seja forçada, mas espontânea. 15Se 
ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja 
para que o tenhas de volta para sempre, 16já 
não como escravo, mas, muito mais do que 
isso, como um irmão querido, muitíssimo queri-
do para mim quanto mais ele o fôr para ti, tanto 
como pessoa humana quanto como irmão no 
Senhor. 17Assim, se estás em comunhão de fé 
comigo, recebe-o como se fosse a mim mes-
mo. Palavra do Senhor.

EVANGELHO - Lc 14,25-33

04/setembro/preto/p2 04/setembro/verde/p2

LITURGIA EUCARÍSTICA

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO LUCAS
Naquele tempo, 25grandes multidões acompa-
nhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: 
26“Se alguém vem a mim, mas não se desapega 
de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, 
seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria 
vida, não pode ser meu discípulo. 27Quem não 
carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, 
não pode ser meu discípulo. Com efeito: qual 
de vós, querendo construir uma torre, não se 
senta primeiro e calcula os gastos, para ver se 
tem o suficiente para terminar? Caso contrário, 
29ele vai lançar o alicerce e não será capaz de 
acabar. E todos os que virem isso começarão 
a caçoar, dizendo: 30‘Este homem começou a 
construir e não foi capaz de acabar!’ 31Ou ain-
da: Qual o rei que ao sair para guerrear com 
outro, não se senta primeiro e examina bem se 
com dez mil homens poderá enfrentar o outro 
que marcha contra ele com vinte mil? 32Se ele 
vê que não pode, enquanto o outro rei ainda 
está longe, envia mensageiros para negociar 
as condições de paz. 33Do mesmo modo, por-
tanto, qualquer um de vós, se não renunciar a 
tudo o que tem, não pode ser meu discípulo!” 
Palavra da Salvação.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS

11.  ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Ref.: Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis)
1. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo 

e ensinai-me vossas leis e mandamentos!

sígnio, sem que lhe desses Sabedoria e do alto lhe 
enviasses teu santo espírito? 18Só assim se torna-
ram retos os caminhos dos que estão na terra, e os 
homens aprenderam o que te agrada, e pela Sabe-
doria foram salvos”. Palavra do Senhor.

15. CANTO DAS OFERENDAS
Lá, lá, lá, lá, lá, lá laia, laia.
1. Quando o trigo amadurece/ E do sol recebe a 

cor/ Quando a uva se torna prece/ Na oferta do 
nosso amor./: Damos graças pela vida/ Derra-
mada  neste chão/ Pois és Tu, o Deus da vida/ 
Quem dá vida à criação. (Bis)

2. Os presentes da natureza/ O amor do coração/  
O teu povo canta a certeza/ Traz a vida em 
procissão./: Abençoa nossa vida/ O trabalho 
redentor/ As colheitas repartidas/ Para celebrar 
o amor. (Bis)



16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira 
piedade, concedei-nos por esta oferenda ren-
der-vos a devida homenagem, e fazei que nos-
sa participação na Eucaristia reforce entre nós 
os laços da amizade. Por Cristo, nosso Senhor.

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA MANAUS V 
     (MR p. 495)
Presid.: É justo e nos faz todos ser mais santos 
louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e 
de noite, agradecendo com Cristo, vosso filho, 
nosso irmão.  É Ele o sacerdote verdadeiro que 
sempre se oferece por nós todos, mandando 
que se faça a mesma coisa que fez naquela 
ceia derradeira. Por isso, aqui estamos bem 
unidos, louvando e agradecendo com alegria, 
juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos 
santos todos, pra cantar (dizer): Santo, Santo, 
Santo,...

Presid.: Senhor, vós que sempre quisestes 
ficar muito perto de nós, vivendo conosco no 
Cristo, falando conosco por ele, mandai vosso 
Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas 
se mudem no Corpo X e no Sangue de nosso 
Senhor Jesus Cristo.
Todos: Mandai vosso Espírito Santo!

Presid.: Na noite em que ia ser entregue, cean-
do com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em 
suas mãos, olhou para o céu e deu graças, 
partiu o pão e o entregou a seus discípulos, 
dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR 
VÓS. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o 
cálice em suas mãos, deu graças novamente e 
o entregou 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. Tudo isto é mistério da fé!
Todos: Toda vez que se come deste Pão, toda 
vez que se bebe deste Vinho, se recorda a 
paixão de Jesus Cristo e se fica esperando 
sua volta.
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Presid.: Recordamos, ó Pai, neste momento, a 
paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurrei-
ção e ascensão; nós queremos a vós oferecer 
este Pão que alimenta e que dá vida, este Vi-
nho que nos salva e dá coragem.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: E quando recebermos Pão e Vinho, o 
Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos 
una num só corpo, pra sermos um só povo em 
seu amor.
Todos: O Espírito nos una num só corpo!

Presid.: Protegei vossa Igreja que caminha 
nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia 
renovando a esperança de chegar junto a vós, 
na vossa paz.
Todos: Caminhamos na estrada de Jesus!

Presid.: Dai ao santo Padre, o Papa Francisco 
ser bem firme na Fé, na Caridade, e a Celso 
Antônio que é Bispo desta Igreja muita luz pra 
guiar o seu rebanho.
Todos: Caminhamos na estrada de Jesus!

Presid.: Esperamos entrar na vida eterna com a 
Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, São José seu 
Esposo, os apóstolos e todos os santos, que na 
vida souberam amar Cristo e seus irmãos.
Todos: Esperamos entrar na vida eterna!

Presid.: A todos que chamastes pra outra vida 
na vossa amizade, aos marcados com o sinal 
da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Que 
vivam para sempre bem felizes no reino que 
pra todos preparastes.
Todos: A todos dai a luz que não se apaga!

Presid.: E a nós, que agora estamos reunidos 
e somos povo santo e pecador, dai força para 
construirmos juntos o vosso reino que também 
é nosso.

Presid.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Es-
pírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre.
Todos: Amém!
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RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

21. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Ó Deus, que nutris e fortificais vossos 
fiéis com o alimento da vossa palavra e do vos-
so pão, concedei-nos, por estes dons do vosso 
Filho, viver com ele para sempre. Por Cristo, 
nosso Senhor.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vd - 1Cor 5,1-8; Sl 5,5-6.7.12; Lc 6,6-11
3ª Vd -   1Cor 6,1-11; Sl 149,1-2.3-4.5-6a; Lc 6,12-19
4ª Vd -  1Cor 7,25-31; Sl 44 (45); Lc 6, 20-26
5ª Br -  Mq 5,1-4a; Sl 70 (71); Mt 1,18-23
6ª Vd -   1Cor 9,16-19.22b-27; Sl 83 (84); Lc 6,39-42
Sb Vd -  1Cor 10,14-22; Sl 115 (116); Lc 6,43-49
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  22. CANTO FINAL
Ref.: Fazei ressoar a Palavra de Deus em 

todo lugar! (bis)
1. Na cultura, na história, vamos expressar, 

levando a Palavra de Deus em todo lugar, 
vamos lá!

2. Na cultura popular, vamos catequizar, ce-
lebrando fé e vida em todo lugar, vamos lá!

19. CANTO DE COMUNHÃO - (92º encontro)
1. Durante a ceia Jesus muito ensina/ Perdão, 

amizade, alegria, partilha.../ Na mesa com 
os pobres ou os pecadores/ Na mesa pascal 
com os seus seguidores (Mc 14, 12-26)

Ref.: É na mesa da refeição que se reúne a 
família/ É na mesa da refeição que acon-
tece a partilha/ Família humana, família de 
Deus/ Todos cuidam uns dos outros (Rom 
12, 10-21) /E Deus nutre os filhos seus (Jo 
6, 57)

2. Os pães eram cinco e dois eram os peixes 
(Lc 9, 13)/ Viver sem partilha, Senhor não nos 
deixes/ Que na caridade, no agir do cristão/ 
Nas mesas não faltem pessoas, nem pão.

3. Andando com o Cristo, discípulos seus/ Fala-
vam da cruz (tudo que aconteceu)/ Somente 
na mesa ao partir o pão/ Abriram os olhos pra 
ressurreição (Lc 24,13-31).

4. Na beira da praia, o Senhor aparece/ Um 
peixe assado aos seus oferece/ Tomando o 
pão, quis o partilhar/ Um gesto de amor, uma 
ação familiar. (Jo 21,1-14).

20. CANTO DE COMUNHÃO II
1. Ao recebermos Senhor, tua presença sagra-

da, pra confirmar teu amor, faz de nós sua 
morada. Surge um sincero louvor, brota a se-
mente plantada, faz-nos seguir teu caminho, 
sempre trilhar tua estrada.

Ref.: .: Desamarrem as sandálias e descan-
sem, este chão é terra santa, irmãos meus. 
Venham orem, comam, cantem, venham 
todos e renovem a esperança no Senhor.
(bis)

2. O filho de Deus com o Pai, e o Espírito San-
to, nesta trindade um só ser, que pede à nós 
sermos santos. Dai-nos Jesus teu poder de se 
doar sem medida, deixa que compreendamos 
que este é o sentido da vida.

18. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-
-nos hoje a vossa paz! Ajudados pela vossa miseri-
córdia, 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 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)

Ritos da Comunhão

Estofados 
de fabricação 

própria 
sob medida

Fone: (43) 3033-2376 / (43) 8816-1933
Avenida Curitiba, nº 868 salas 5 e 7 - Apucarana-Pr

(ao lado da sorveteria Ula-Ula na Praça do Redondo)


