Ano A / Tempo Comum / Verde
MÊS DA BÍBLIA
25º DOMINGO DO TEMPO COMUM

Nº 2246 - 24/09/2017
3. ATO PENITENCIAL
S. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra e
da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser
pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia
do Pai (pausa).
S. Senhor, que viestes, não para condenar, mas para
perdoar, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido,
tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, tende
piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

RITOS INICIAIS
A. Caros irmãos e irmãs, sejam
bem-vindos a este encontro em
torno do Senhor! A liturgia de hoje
é um convite a contemplarmos a
bondade de Deus, especialmente
em sua justiça, que excede os nossos
limites e se coloca na perspectiva
da misericórdia. Iniciemos nossa
celebração, com alegria, cantando.

1. CANTO DE ABERTURA
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. (2x)
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. O Senhor, que encaminha os nossos corações para o
amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

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

4. HINO DE LOUVOR
1. Glória a Deus nos altos céus, / paz na terra a seus amados!
/ A vós louvam, Rei celeste, / os que foram libertados!
Glória a Deus! Glória a Deus!/ Paz na terra aos filhos seus!
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, / adoramos, bendizemos, /
damos glória ao vosso nome, / vossos dons agradecemos!
2. 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!
4. Vós somente sois o Santo, / o Altíssimo, o Senhor, /
com o Espírito Divino, / de Deus Pai no esplendor!

5. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Pai, que resumistes toda a lei no
amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o
vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida
eterna. P.N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
A. Ouçamos a Palavra de Deus,
testemunho de sua infinit a
bondade, e nos deixemos converter,
para que possamos viver à altura
do Evangelho de Cristo.

6. PRIMEIRA LEITURA (Isaías 55,6-9)
Leitura do Livro do profeta Isaías.
Buscai o Senhor, enquanto pode ser achado; invocai-o,
enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho;
e o homem injusto, suas maquinações; volte para o
Senhor, que terá piedade dele, volte para o nosso Deus,

que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são
como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são
como meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos
tão acima dos vossos caminhos e meus pensamentos
acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima
da terra. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL / 144 (145)
O Senhor está perto da pessoa que o invoca!
• Todos os dias haverei de bendizer-vos, / hei de louvar o
vosso nome para sempre. / Grande é o Senhor e muito
digno de louvores, / e ninguém pode medir a sua grandeza.
• Misericórdia e piedade é o Senhor; / ele é amor, é
paciência, é compaixão. / O Senhor é muito bom para
com todos, / sua ternura abraça toda criatura.
• É justo o Senhor em seus caminhos, / é santo em toda
obra que ele faz. / Ele está perto da pessoa que o
invoca, / de todo aquele que o invoca lealmente.

8. SEGUNDA LEITURA (Fl 1,20-24.27)
Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses.
Irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela
minha vida, seja pela minha morte. Pois, para mim, o
viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver
na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste
caso, não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os
dois lados: tenho o desejo de partir, para estar com Cristo,
o que para mim seria de longe o melhor, mas para vós
é mais necessário que eu continue minha vida neste
mundo. Só uma coisa importa: vivei à altura do evangelho
de Cristo. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (2x)
1. Vem abrir nosso coração, Senhor; / ó Senhor, abre
nosso coração / e, então, da palavra do teu Filho /
vamos ter, ó Senhor, compreensão!

10. EVANGELHO (Mt 20,1-16)
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 contou esta parábola a seus
discípulos: “O Reino dos Céus é como a história do patrão
que saiu de madrugada para contratar trabalhadores
para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma
moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às
nove horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros
que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: ‘Ide
também vós para a minha vinha! Eu vos pagarei o que
for justo’. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meiodia e às três horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo
outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros
que estavam na praça e lhes disse: ‘Por que estais aí o
dia inteiro desocupados?’ Eles responderam: ‘Porque
ninguém nos contratou’. O patrão lhes disse: ‘Ide vós
também para a minha vinha’. Quando chegou a tarde, o
patrão disse ao administrador: ‘Chama os trabalhadores e
paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos
até os primeiros!’ Vieram os que tinham sido contratados

às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de
prata. Em seguida vieram os que tinham sido contratados
primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada
um deles recebeu uma moeda de prata. Ao receberem
o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão:
‘Esses últimos trabalharam uma hora só e tu os igualastes
a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro’.
Então o patrão disse a um deles: ‘Amigo, eu não fui injusto
contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o
que é teu e volta para casa! Eu quero dar a este que foi
contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso
não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que
me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo
bom?’ Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros
serão os últimos”. 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. Apresentemos, confiantes no Senhor, nossas preces
e súplicas
L. Senhor, fortalecei a vossa Igreja na missão de
testemunhar o Evangelho, levando vosso olhar bondoso
a todos, sem exclusão, nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, conscientizai as nações e seus líderes da
necessidade de promoverem a justiça e a caridade,
especialmente defendendo a vida, nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, animai nossa Diocese na busca do sonho
missionário de chegar a todos, para que o Sínodo nos
desperte para a ação, nós vos pedimos rezando juntos:
T. Pai de bondade, para vossa glória, / queremos
continuar a caminhar juntos, / em comunhão, como
Igreja, / seguindo vosso Filho Jesus. / Somos povo
peregrino / e desejamos ouvir o que o Espírito Santo
nos diz. / Queremos celebrar nossa vocação, / vivendo
o sonho missionário de chegar a todos. / Ensinai-nos
a ser servidores do Reino de vida plena, / planejando
a pastoral com os pobres e sofredores. / Enviai vosso
Espírito para renovar nossa Diocese / e conduzir-nos à
salvação eterna. / Amém!
(Preces da comunidade)
S. Acolhei, ó Pai, as preces de vossos filhos e filhas e
atendei-nos em vossa bondade. P.C.N.S.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. Juntamente com o pão e o
vinho, frutos de nosso trabalho,
apresentemos ao Senhor nossa
vida, certos de sua providência para
conosco.

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS (Hin. ABC L. p.136)
1. Enfrentei o dia inteiro / trabalhando a plantação, /
semeando e cultivando: / meu suor merece o pão.
Terra boa, chuva e sol; / cresce a uva, cresce o trigo; /
no suor do pão e vinho, / meu Senhor, eu te bendigo!
2. O trabalho é cansativo, / tem lugar pra muita gente; /
meio-dia, às três, às cinco / chegam outros, de repente.
3. Fim do dia, o pagamento: / recebendo o combinado
/ vão os últimos, primeiro; / eu serei recompensado.
4. Mas recebo igual a todos / e reclamo: “Não é justo”.
/ “Se eu te dei trabalho e pão”. / Me responde: qual é
o teu custo?

14. APRESENTAÇÃO DOS DONS - OPCIONAL
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.

15. 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. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as oferendas do
vosso povo, para que possamos conseguir por esse
sacramento o que proclamamos pela fé. P.C.N.S.
T. Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
Prefácio dos Domingos do Tempo Comum, IX:
O Dia do Senhor
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. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e
salvação dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor, Pai
santo, fonte da verdade e da vida, porque, neste domingo
festivo, nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa família,
para escutar vossa Palavra e repartir o Pão consagrado,
recorda a Ressurreição do Senhor, na esperança de ver o
dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará
junto de vós. Então, contemplaremos vossa face e
louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios
de alegria e esperança, unimo-nos aos anjos e a todos os
santos, cantando (dizendo) 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. 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 o
Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

S. 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.
S. 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.
S. Eis o mistério da fé!
T. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos
deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte,
enquanto esperamos a vossa vinda!
S. 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.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e
Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo
num só corpo.
T. Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
S. 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 Pedro e todos os
ministros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
S. Lembrai-vos também dos 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.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
S. Enfim, nós vos pedimos: tende piedade de todos nós
e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria,
Mãe de Deus, com os santos Apóstolos e todos os que
neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e
glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
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.

17. 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).

20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
21. CANTO
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

A. “Eu sou o pão vivo descido dos céus; quem come deste
pão viverá eternamente”. Aproximemo-nos do Banquete
da Vida Eterna.

18. CANTO DE COMUNHÃO
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.

19. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, auxiliai sempre os que
alimentais com o vosso sacramento, para que possamos
colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. P.C.N.S.
T. Amém.

RITOS FINAIS
A. Ao encerrarmos este encontro,
queremos assumir o compromisso
de proclamar a bondade do Senhor
com nossas vidas! É momento de
partir em missão!
LEITURAS DA SEMANA
2ª feira: Esd 1,1-6; Sl 125(126); Lc 8,16-18.
3ª feira: Esd 6,7-8.12b.14-20; Sl 121(122); Lc 8,19-21.
4ª feira: Esd 9,5-9; Cânt. Tb 13,2.3-4.5.8; Lc 9,1-6.
5ª feira: Ag 1,1-8; Sl 149; Lc 9,7-9.
6ª feira: Dn 7,9-10.13-14 ou Ap 12,7-12a; Sl 137(138); Jo 1,47-51.
Sábado: Zc 2,5-9.14-15a; Cânt.: Jr 31,10-13; Lc 9,43b-45.
26º DTC: Ez 18,25-28; Sl 24(25); Fl 2,1-11; Mt 21,28-32.

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)

Acesse o Site e o Facebook da sua Diocese de Santo André
www.diocesesa.org.br

/DioceseDeSantoAndre
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