Ano A / Tempo Comum / Verde
MÊS DA BÍBLIA
23º DOMINGO DO TEMPO COMUM

Nº 2244 - 10/09/2017
3. ATO PENITENCIAL
S. No início desta celebração eucarística, peçamos
a conversão do coração, fonte de reconciliação e
comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. (pausa).
S. Senhor, que mandastes perdoar-nos mutuamente antes
de nos aproximarmos do vosso altar, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que na cruz destes o perdão aos pecadores,
tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que confiastes à vossa Igreja o ministério da
reconciliação, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

4. HINO DE LOUVOR

RITOS INICIAIS
A. Amados irmãos e irmãs,
convidamos todos a se reunirem
em torno do Senhor, Deus da
vida e do perdão, que nos chama,
pela Palavra e pela Eucaristia, a
estarmos juntos ou a voltarmos ao
seu projeto de amor. Iniciemos esta
celebração cantando.

1. CANTO DE ABERTURA (Hinário ABC Litúrgico, p. 127)
1. Ó Senhor, nós estamos aqui, / junto da mesa da
celebração; / simplesmente atraídos por vós /
desejamos formar comunhão.
Igualdade, fraternidade, / nesta mesa nos ensinais. //:As
lições que melhor educam / na Eucaristia é que nos dais.://
2. Todos cantam o vosso louvor, / pois em vós todos
somos irmãos; / ouviremos com fé, ó Senhor, / os
apelos de libertação.
3. Este encontro convosco, Senhor, / incentiva a justiça
e a paz, / nos inquieta e convida a sentir / os apelos
que o pobre nos faz.
4. Acolheis com o vosso perdão / todo homem disposto
a crescer; / ao redor desta mesa, Senhor, / a unidade
podemos viver.

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e
a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

T. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens
por Ele amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai
todo-poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos,
nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos
graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo,
Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho
de Deus Pai, 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 de nós. 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.

5. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) 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. P.N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
A. A palavra de Deus pede de
nós grande atenção, com a qual
poderemos aproveitar bem aquilo
que Deus nos concede: seu amor
e a possibilidade de sermos
resgatados por Ele. Ouçamos:

6. PRIMEIRA LEITURA (Ez 33,7-9)
Leitura da Profecia de Ezequiel.
Assim diz o Senhor: “Quanto a ti, filho do homem, eu
te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que
ouvires alguma palavra de minha boca, tu os deves
advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai

morrer, e tu não lhe falares, advertindo-o a respeito de sua
conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te
pedirei contas da sua morte. Mas, se advertires o ímpio
a respeito de sua conduta, para que se arrependa, e ele
não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa,
porém tu salvarás tua vida”. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL / Sl 94 (95)
Não fecheis o coração; ouvi, hoje, a voz de Deus!
• Vinde, exultemos de alegria no Senhor, / aclamemos o
Rochedo que nos salva! / Ao seu encontro caminhemos
com louvores / e com cantos de alegria o celebremos!
• Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, /e nos
ajoelhemos ante o Deus que nos criou! / Porque ele é
o nosso Deus, nosso Pastor, / e nós somos o seu povo
e seu rebanho, / as ovelhas que conduz com sua mão.
• Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: / "Não fecheis os
corações como em Meriba, / como em Massa, no
deserto, aquele dia, / em que outrora vossos pais me
provocaram, / apesar de terem visto as minhas obras”.

8. SEGUNDA LEITURA (Rm 13,8-10)
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
Irmãos: Não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o
amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a
Lei. De fato, os mandamentos: "Não cometerás adultério",
"Não matarás", "Não roubarás", "Não cobiçarás" e
qualquer outro mandamento se resumem neste: "Amarás
ao teu próximo como a ti mesmo". O amor não faz
nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o
cumprimento perfeito da Lei. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
(Hinário ABC Litúrgico, p. 300)
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (2x)
1. O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, / confiandonos sua Palavra, / a Palavra de reconciliação, / a Palavra
que hoje, aqui, nos salva!

10. EVANGELHO (Mt 18,15-20)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.
S. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: "Se o teu
irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a
sós contigo! Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele
não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para
que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas
ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à
Igreja. Se nem mesmo a Igreja ele ouvir, seja tratado como
se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade
vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu e
tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De
novo, eu vos digo: se dois de vós estiverem de acordo na
terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes
será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde
dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou
aí, no meio deles". Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
T. Creio em Deus Pai todo-poderoso, / criador do céu
e da terra,/ e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso
Senhor, / que foi concebido pelo poder do Espírito Santo;
/nasceu da Virgem Maria;/ padeceu sob Pôncio Pilatos,
/ foi crucificado, morto e sepultado. / Desceu à mansão
dos mortos; /ressuscitou ao terceiro dia, / subiu aos céus;
/ está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, /
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. / Creio no
Espírito Santo; / na Santa Igreja Católica; / na comunhão
dos santos; / na remissão dos pecados; / na ressurreição
da carne; / na vida eterna. Amém.

12. PRECES DA COMUNIDADE
S. Irmãos e irmãs, roguemos ao Pai que ouça nossas
preces e nos transforme em instrumentos do seu amor e
da sua misericórdia.
L. Senhor, concedei-nos ações justas em nossas lutas e
esforços, a fim de que possamos, com nossos trabalhos,
vos apresentar aos irmãos, nós vos pedimos.
T. Fortalecei-nos, Senhor, no amor e no perdão.
L. Senhor, rogamos por todos aqueles que se deixaram afetar
pelo ódio, que paralisa a vida, pedindo que possam ter uma
renovada experiência de amor em Vós, nós vos pedimos:
T. Fortalecei-nos, Senhor, no amor e no perdão.
L. Senhor, concedei às nações e às pessoas que buscam a
violência e a discórdia a oportunidade de construírem uma
nova história baseada na fraternidade, nós vos pedimos:
T. Fortalecei-nos, Senhor, no amor e no perdão.
(Preces da comunidade)
S. Ó Deus, reacendei a fé de vosso povo e aumentai
entre nós a graça que nos destes de sermos vossos filhos
e filhas. P.C.N.S.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. Oferecemos, Deus de bondade,
nossas alegrias e nossas misérias,
colocando-as à disposição daqueles
que vos buscam de coração sincero.
Cantemos:

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS
(Hinário ABC Litúrgico, p. 128)
1. É prova de amor / junto à mesa partilhar. / É sinal de
humildade / nossos dons apresentar.
Acolhei as oferendas / deste vinho e deste pão, / e o nosso
coração também! / Senhor, que vos doastes / totalmente
por amor, / fazei de nós o que convém.
2. Quem vive para si / empobrece seu viver. / Quem doar
a própria vida, / vida nova há de colher.
3. Ofertar é bem servir / por amor ao nosso irmão. / É
reunir-se nesta mesa / e celebrar a redenção.

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a
glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja.
S. Ó Deus, fonte de paz e da verdadeira piedade,
concedei-nos por esta oferenda render-vos a devida
homenagem e fazei que nossa participação na Eucaristia
reforce entre nós os laços da amizade. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VIII
Sobre a reconciliação II
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. 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 deem as mãos e os povos
procurem reencontrar a paz.
T. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz!
S. 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:
T. Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo! O céu e a
terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas! Bendito
o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas!
S. 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.
T. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos da vossa paz!
S. 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.
S. Naquela mesma noite, tomou nas mãos o cálice
e, proclamando a vossa misericórdia, 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.
S. Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a
vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
S. 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.
T. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou!
S. Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos também com
vosso Filho e, nesta ceia, dai-nos o mesmo Espírito de
reconciliação e de paz.
T. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou!

S. Ele nos conserve em comunhão com o papa Francisco
e nosso bispo Pedro, 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.
T. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou!
S. 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.
T. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou!
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todopoderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e
toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

16. RITO DA COMUNHÃO
S. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu
divino ensinamento ousamos dizer:
T. Pai nosso, que estais nos céus, / santificado seja o vosso
nome; / venha a nós o vosso reino, / seja feita a vossa
vontade, / assim na terra como no céu; / o pão nosso de
cada dia nos dai hoje; / perdoai-nos as nossas ofensas, /
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido; / e
não nos deixeis cair em tentação, / mas livrai-nos do mal.
S. 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!
S. 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.
T. Amém.
S. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
S. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com
um gesto de comunhão fraterna.
T. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende
piedade de nós. / Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
do mundo, tende piedade de nós. / Cordeiro de Deus,
que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
S. Felizes os convidados para a ceia do Senhor! Eis o
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
T. Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em minha
morada, mas dizei uma palavra e serei salvo(a).
A. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor; aquele que me
segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida.

17. CANTO DE COMUNHÃO (Hinário ABC Litúrgico, p. 129)
1. Na mesa sagrada se faz unidade, / no pão que
alimenta, que é pão do Senhor, / formamos família na
fraternidade, / não há diferença de raça e de cor.
Importa viver, Senhor, / unidos no amor, / na participação,
/ vivendo em comunhão. (2x)
2. Chegar junto à mesa é comprometer-se, / é a Deus
converter-se com sinceridade. / O grito dos fracos
devemos ouvir / e em nome de Cristo amar e servir.

3. Enquanto na terra o pão for partido, / o homem nutrido
se transformará, / vivendo a esperança num mundo
melhor. / Com Cristo lutando, o amor vencerá.
4. Se participamos da Eucaristia, / é grande alegria que
Deus oferece. / Porém não podemos deixar esquecida
/ a dor, nesta vida, que o pobre padece.
5. Assim, comungando da única vida, / a morte vencida
será nossa sorte. / Se unidos buscarmos a libertação,
/ teremos com Cristo a ressurreição.

18. COMUNHÃO OPCIONAL
[ou pós-comunhão se oportuno]

1. Cristo, quero ser instrumento / de tua paz e do teu
infinito amor. / Onde houver ódio e rancor, / que eu
leve a concórdia, / que eu leve o amor!
Onde há ofensa que dói, / que eu leve o perdão; / onde
houver a discórdia, / que eu leve a união e tua paz!
2. Mesmo que haja um só coração / que duvide do bem,
do amor e da fé, / quero com firmeza anunciar / a
Palavra que traz a clareza da fé!
3. Onde houver erro, Senhor, / que eu leve a verdade,
fruto de tua luz! / Onde encontrar desespero, / que eu
leve a esperança do teu nome, Jesus!
4. Onde eu encontrar um irmão / a chorar de tristeza,
sem ter voz nem vez, /quero bem no seu coração /
semear alegria, pra florir gratidão!
5. Mestre, que eu saiba amar, / compreender, consolar
e dar sem receber. / Quero sempre mais perdoar, /
trabalhar na conquista e vitória da paz!

19. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, que nutris e fortificais vossos
fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso pão,
concedei-nos, por estes dons do vosso Filho, viver com
ele para sempre. P.C.N.S.
T. Amém.

RITOS FINAIS
A. Levemos com alegria o fruto
desta reunião junto ao banquete
eucarístico, quando Deus se
colocou entre os que se reuniram
em seu nome.

20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
(Missal Romano p. 533, orações sobre o povo nº 20)
S. O Senhor esteja convosco!
T. Ele está no meio de nós!
S. Deus vos abençoe com todas as bênçãos do céu e vos
torne santos e puros diante dele; derrame sobre vós as
riquezas da sua glória, instruindo-vos com as palavras
da verdade, formando-vos pelo evangelho da salvação
e inflamando-vos de amor pelos irmãos. PCNS.
T. Amém!
LEITURAS DA SEMANA
2ª feira: Cl 1,24-2,3; Sl 61(62); Lc 6,6-11.
3ª feira: Cl 2,6-15; Sl 144; Lc 6,12-19.
4ª feira: Cl 3,1-11; Sl 144(145); Lc 6,20-26.
5ª feira: Santa Cruz: Nm 21,4b-9 ou Fl 2,6-11; Sl 77; Jo 3,13-17.
6ª feira: NS das Dores: Hb 5,7-9; Sl 30(31); Jo 19,25-27 ou Lc 2,33-35.
Sábado: 1Tm 1,15-17; Sl 112(113); Lc 6,43-49.
24º Domingo TC: Eclo 27,33-28,9; Sl 102(103); Rm 14,7-9; Mt 18,21-35

S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito
Santo.
T. Amém!
S. Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o
Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus!

20. CANTO [Hinário ABC Litúrgico, p. 130]
1. Juntos vamos para a luta / vivenciar o que aprendemos,
/ com amor na Eucaristia / unidade formaremos.
Jesus Cristo no altar, / Jesus Cristo no viver, / onde quer
que estejamos / n’Ele sempre vamos crer. (2x)
2. A Palavra que escutamos / é a luz na caminhada. / E
o pão que repartimos / é o sustento da jornada.

AVISO
EQUIPES DE CANTO:

Áudios e partituras desta celebração você encontra em:
www.diocesesa.org.br/audios-e-partituras
Curta a página do Setor Música:
www.facebook.com/SetorMusicaDiocesedeSantoAndre

PASTORAL LITÚRGICA DIOCESE DE SANTO ANDRÉ
O Setor Música da Diocese de Santo André está trabalhando
no novo Hinário Diocesano e convoca todos os que servem
à Liturgia por meio da música a participarem do encontro
em sua região pastoral. O objetivo é refletir sobre a música
litúrgica e conversar sobre o repertório do hinário. Será
também a oportunidade para implementação do nosso
Diretório Diocesano de Liturgia. Este encontro se dirige a
todos os cantores e instrumentistas. Não há limite de vagas!
Data Horário Região
Local
30/09 13h30 S.B.Anchieta
Paróquia Santa Maria
01/10 14h
Mauá Paróquia Nossa Senhora das Vitórias
07/10 9h
S.A.Utinga Paróq. Santuário Senhor do Bonfim
07/10 13h30 S.A.Centro Auditório da Mitra Diocesana
08/10 14h
Diadema Paróq. Senhor B. Jesus Piraporinha
21/10 9h
S.B.Rudge
Paróquia São João Batista
21/10 13h30 S.B.Centro
Basílica Boa Viagem
28/10 9h
S.A.Leste
Paróquia Cristo Operário
28/10 13h30 S.C.Sul
Paróquia N.S. Aparecida
29/10 14h
R.P. – RGS		
Paróquia São José
INSCRIÇÕES - no site da Diocese:
www.diocesesa.org.br/setor-musica ou preenchendo a
ficha de inscrição na secretaria de sua paróquia. Mais
informações: setormusica@diocesesa.org.br ou pelo
telefone 4438-2077 (ramal 219)
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