Celebração Dominical - Ano XLII - Nº 2411
26º Domingo do Tempo Comum
Dia da Bíblia
25 de setembro de 2016
Ano C - Verde
“Se não escutam a Moisés, nem aos Profetas, eles
não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos
mortos.”

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO
Coment.: Como já é tradição, na Igreja do Brasil, no
último domingo do mês de setembro celebramos o “Dia
da Bíblia”. Trata-se de uma oportunidade para que revejamos nosso relacionamento com a Palavra de Deus,
no sentido que é luz para nossa vida pessoal e para a
convivência social. Hoje, essa Palavra irá nos dizer que
viver em função da riqueza provoca a insensibilidade
fraterna, nega o valor da dignidade humana e empobrece a todos de alguma forma. Peçamos, portanto, neste
dia da Bíblia, que a Palavra de Deus abra os nossos
olhos e ouvidos para vermos a realidade e escutarmos
o clamor dos Lázaros sofredores de nossa sociedade.
Queremos também nos unir em oração à Paróquia Bom
Jesus de Ivaiporã, que no próximo dia 30 celebrará seus
60 anos de instalação.
(Prioriza-se a entrada solene do Evangeliário na procissão
inicial. Na falta deste, embora não mereçam a mesma solenidade, podem ser trazidos o Lecionário ou a Bíblia.)

02. CANTO INICIAL
Ref.: Toda bíblia é comunicação / De um Deus
amor, de um Deus irmão. / É feliz quem crê na
revelação, / Quem tem Deus no coração.
1. Jesus Cristo é a Palavra, pura imagem de Deus
Pai. / Ele é vida e verdade, a suprema caridade.
2. Os profetas sempre mostram a verdade do
Senhor. / Precisamos ser profetas para o mundo
ser melhor.
3. Nossa fé se fundamenta na palavra dos
apóstolos. /João, Mateus, Marcos e Lucas
transmitiam essa fé.
4. Vinde a nós, ó santo espírito, vinde nos iluminar.
/ A palavra que nos salva, nós queremos
conservar.

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)
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05. CANTO PENITENCIAL
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 conduza à
vida eterna.
Todos: Amém.
06. GLÓRIA (92º encontro)
Ref.: Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a
Deus, glória a Deus lá nas alturas!
1. Glória a Deus nas alturas, Paz na terra aos
seus amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus
Pai todo-poderoso: Nós vos louvamos, vos
bendizemos Adoramos, vos glorificamos.
2. Nós aqui vos damos graças Pela vossa imensa
glória. Senhor nosso Jesus Cristo, És o Filho
Unigênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus Tu és
Filho de Deus Pai.
3. Vós que tirais o pecado do mundo, Tende
piedade de nós. Vós que tirais o pecado do
mundo, Acolhei a nossa súplica. Vós, que estais
à direita do Pai, Tende piedade, piedade de nós.
4. Só vós sois o Santo. Só vós o Senhor. Só vós o
Altíssimo, Jesus Cristo, Com o Espírito Santo, Na
glória de Deus Pai. Amém.
07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo
no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a
vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais!
Por N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA
Coment.: A Palavra de Deus que ouviremos chamará
nossa atenção para a insensibilidade humana diante da
opressão e do descaso para com os pobres, por causa do
valor excessivo dado à riqueza e ao lucro. Quando alguém
pensa apenas na riqueza fecha seu coração para Deus e
torna-se insensível diante dos outros.

I LEITURA - Am 6,1a.4-7
08. LEITURA DA PROFECIA DE AMÓS
Assim diz o Senhor todo-poderoso: 1aAi dos que
vivem despreocupadamente em Sião, os que se
sentem seguros nas alturas de Samaria! 4Os que
dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do
seu gado; 5os que cantam ao som das harpas, ou,
como Davi, dedilham instrumentos musicais; 6os
que bebem vinho em taças, e se perfumam com os
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mais finos ungüentos e não se preocupam com a
ruína de José. 7Por isso, eles irão agora para o desterro, na primeira fila, e o bando dos gozadores será
desfeito. Palavra do Senhor.
09. SALMO RESPONSORIAL – Sl 145 (146)

(Melodia: “Beleza e esplendor” ou “ Das obras do
Senhor” 92º encontro)

Ref.: Bendize, minha alma, e louva ao Senhor!
1. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que
são oprimidos; ele dá alimento aos famintos, é o
Senhor quem liberta os cativos.
2. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz
erguer-se o caído; o Senhor ama aquele que é
justo, é o Senhor que protege o estrangeiro.
3. 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!

II LEITURA - 1Tm 6,11-16
10. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO
PAULO A TIMÓTEO
11
Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé,
o amor, a firmeza, a mansidão. 12Combate o bom
combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual
foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. 13Diante de
Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo
Jesus, que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno: 14guarda o teu
mandato íntegro e sem mancha até a manifestação
gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. 15Esta manifestação será feita no tempo oportuno pelo bendito
e único Soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, 16o único que possui a imortalidade e que
habita numa luz inacessível, que nenhum homem
viu, nem pode ver. A ele, honra e poder eterno.
Amém. Palavra do Senhor.

EVANGELHO - Lc 16,19-31
11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis)
1. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, por amor;
para que sua pobreza nos, assim, enriquecesse.

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE
JESUS CRISTO SEGUNDO LUCAS

Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: 19“Havia
um homem rico, que se vestia com roupas finas e
elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias.
20
Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. 21Ele queria matar a
fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E,
além disso, vinham os cachorros lamber suas feri25/setembro/preto/p2

das. 22Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico
e foi enterrado. 23Na região dos mortos, no meio
dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu, de
longe, a Abraão, com Lázaro ao seu lado. 24Então
gritou: ‘Pai Abraão, tem piedade de mim! Manda
Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas’.
25
Mas Abraão respondeu: ‘Filho, lembra-te que tu
recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por
sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui
consolo e tu és atormentado. 26E, além disso, há
um grande abismo entre nós: por mais que alguém
desejasse, não poderia passar daqui para junto de
vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós’.
27
O rico insistiu: ‘Pai, eu te suplico, manda Lázaro
à casa do meu pai, 28porque eu tenho cinco irmãos.
Manda preveni-los, para que não venham também
eles para este lugar de tormento’. 29Mas Abraão
respondeu: ‘Eles têm Moisés e os Profetas, que os
escutem!’ 30O rico insistiu: ‘Não, Pai Abraão, mas
se um dos mortos for até eles, certamente vão se
converter’. 31Mas Abraão lhe disse:‘Se não escutam a Moisés, nem aos Profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos’”.
Palavra da Salvação.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)
14. ORAÇÃO DOS FIÉIS
LITURGIA EUCARÍSTICA

15. CANTO DAS OFERENDAS -(92ºencontro)
1. Que maravilha, Senhor, estar aqui!/ Sentir-se
Igreja reunida a celebrar. Apresentando os frutos
do caminho,/ No pão e vinho, ofertas deste altar.
Ref.: Bendito sejais por todos os dons! Bendito sejais pelo vinho e pelo pão! /: Bendito,
bendito, Bendito seja Deus para sempre. (Bis)
2. Que grande bênção servir nesta missão,/ Missão de Cristo, tarefa do cristão. Tornar-se Igreja,
formar comunidade,/ Ser solidário, tornar-se um
povo irmão.
3. Que graça imensa viver a mesma fé;/ Ter esperança e um mundo bem melhor; Na caridade
sentir-se familiares,/ Lutando juntos em nome do
Senhor.

16. 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.
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17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA RECONCILIAÇÃO 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
discórdia, 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
procurem 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
abandonamos, 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 graças 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,
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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.: Ó Deus, Pai de misericórdia,
vosso Filho nos deixou esta prova de amor.
Celebrando 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 Cristo
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 Cristo
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 Cristo
nos reconciliou!
Presid.: Assim como aqui nos reunistes, ó Pai,
à mesa do vosso Filho em união com a Virgem
Maria, Mãe de Deus, São José seu Esposo 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.
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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.

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. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Ó Deus, que a comunhão nesta Eucaristia renove a nossa vida para que, participando da paixão de Cristo neste mistério, e
Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos
anunciando a sua morte, sejamos herdeiros da
Apóstolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha
sua glória. Por Cristo, nosso Senhor.
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. COMUNHÃO I- (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 acontece 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/
Falavam da cruz (tudo que aconteceu)/ Somente na mesa ao partir o pão/ Abriram os
olhos pra ressurreição (Lc 24,13-31).

RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

21. CANTO FINAL
Ref.: É como a chuva que lava, é como o
fogo que arrasa; tua palavra é assim,
não passa por mim sem deixar um sinal. (bis)
1. Tenho medo de não responder, de fingir
que não escutei. Tenho medo de ouvir teu
chamado, virar do outro lado e fingir que
não sei.(bis)
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TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:

2ª Vd - Jó 1,6-22; Sl 16 (17),1.2-3.6-7 (R/.6b); Lc 9,46-50
3ª Br - Jó 3,1-3.11-17.20-23; Sl 87 (88); Lc 9,51-56
4ª Vd - Jó 9,1-12.14-16; Sl 87 (88); Lc 9, 57-62
5ª Br - Dn 7,9-10.13-14 ; Sl 137 (138); Jo 1,47-51
6ª Br - Jó 38,1.12-21; 40,3-5; Sl 138 (139); Lc 10,13-16
Sb Br - Jó 42,1-3.5-6.12-16; Sl 118 (119); Lc 10, 17-24
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