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A E uc aristi a

22º Domingo do Tempo Comum
Perder tudo para seguir Cristo

Ritos Iniciais
Caminhar no seguimento de Jesus
implica entrega e doação total. Nesta
celebração teremos oportunidade de
tomar consciência de que ser discípulo
e seguir o Mestre supõe despojamento
e determinação para carregar a cruz até
o fim. Celebrando hoje o Dia do Catequista, queremos agradecer os serviços
prestados na evangelização de crianças,
jovens e adultos. Ao concluir este mês
vocacional, que esta celebração nos
desperte a colocar a vida a serviço do
irmão no caminho do Cristo.
Procissão de Entrada (Fx. 111 – CD 2)
1. Nossos corações, em festa, se revestem de louvor, pois aqui se manifesta a
vontade do Senhor. Que nos quer um
povo unido, a serviço da missão, animado e destemido, por amor e vocação!
Cristo, Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor, nesta fonte de água
viva, somos hoje seus convivas.
2. Nossos passos já se encontram a
caminho do altar, nossas vozes já decantam o que vimos proclamar. Neste mundo tão bonito, mas que pede
redenção, nosso “sim” ao Deus bendito, por amor e vocação.
3. Nós queremos operários, mensageiros do Senhor, que nos façam solidários, a serviço do amor. Construtores da
justiça, empenhados na missão, contra
toda a injustiça, por amor e vocação.
4. Nossa Igreja necessita de mais fibra e
mais vigor e de gente que acredita no
chamado do Senhor. Que dê pão a quem
tem fome e justiça a quem tem pão e
bendiga o seu nome, por amor e vocação.
Saudação
Pres.: Em nome do Pai e do Filho e
do Espírito Santo.
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Ass.: Amém.
Pres.: A graça de nosso Senhor Jesus
Cristo, o amor do Pai e a comunhão
do Espírito Santo estejam convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Ato Penitencial (Fx. 114 – CD 2)
Pres.: De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo
e santo, para que tenha piedade de
nós, pecadores. (Silêncio)
Pres.: Senhor, vós sois o caminho,
guiai-nos ao Pai com carinho!
Ass.: De nós, tende piedade! Senhor,
tende piedade!
Pres.: Ó Cristo, sois a verdade, enchei-nos de caridade.
Ass.: De nós, tende piedade! Ó Cristo, tende piedade!
Pres.: Senhor, vós sois nossa vida,
buscai a ovelha perdida.
Ass.: De nós, tende piedade! Senhor,
tende piedade!
Pres.: Deus todo-poderoso tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
Ass.: Amém.
Hino de Louvor (Fx. 115 – CD 2)
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 Altíssi– 1 –

mo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo,
na glória de Deus Pai. Amém!
Oração do Dia
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 nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo.
Ass.: Amém.

Liturgia da Palavra
Refrão Meditativo (Fx. 116 – CD 2)
Aquele que vos chamou. Aquele
que vos chamou é fiel, é fiel. Fiel é
aquele que vos chamou.
1ª Leitura (Jr 20,7-9)
Do Livro do Profeta Jeremias
7
Seduziste-me, Senhor, e deixei-me
seduzir; foste mais forte, tiveste mais
poder. Tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro, todos zombam de mim. 8Todas as
vezes que falo, levanto a voz, clamando
contra a maldade e invocando calamidades; a palavra do Senhor tornou-se
para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. 9Disse comigo: “Não
quero mais lembrar-me disso nem falar
mais em nome dele”. Senti, então, dentro de mim um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo: desfaleci, sem forças
para suportar. Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.
Salmo Responsorial 62(63) (Fx. 142– CD 2)
A minh’alma tem sede de vós como
a terra sedenta, ó meu Deus!
1. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus! *
Desde a aurora ansioso vos busco! A
minh’alma tem sede de vós, † minha

carne também vos deseja, * como
terra sedenta e sem água!
A minh’alma tem sede de vós como
a terra sedenta, ó meu Deus!
2. Venho, assim, contemplar-vos no
templo, * para ver vossa glória e poder.
Vosso amor vale mais do que a vida: * e
por isso meus lábios vos louvam.
3. Quero, pois, vos louvar pela vida,
* e elevar para vós minhas mãos! A
minh’alma será saciada, * como em
grande banquete de festa; cantará a
alegria em meus lábios, * ao cantar
para vós meu louvor!
4. Para mim fostes sempre um socorro; * de vossas asas à sombra eu
exulto! Minha alma se agarra em vós;
* com poder vossa mão me sustenta.
2ª Leitura (Rm 12,1-2)
Da Carta de São Paulo aos Romanos
1
Pela misericórdia de Deus, eu vos
exorto, irmãos, a vos oferecerdes em
sacrifício vivo, santo e agradável a
Deus: este é o vosso culto espiritual.
2
Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando
vossa maneira de pensar e de julgar,
para que possais distinguir o que é
da vontade de Deus, isto é, o que é
bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.
Aclamação ao Evangelho (Fx. 128– CD 2)
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos
dê do saber o espírito; conheçamos,
assim, a esperança à qual nos chamou, como herança!
Evangelho (Mt 16,21-27)
— O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.
— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Ass.: Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, 21Jesus começou a mostrar a seus discípulos
que devia ir a Jerusalém e sofrer
muito da parte dos anciãos, dos
sumos sacerdotes e dos mestres
da Lei, e que devia ser morto e
ressuscitar no terceiro dia. 22Então Pedro tomou Jesus à parte e
começou a repreendê-lo, dizendo: “Deus não permita tal coisa,
Senhor! Que isto nunca te aconteça!” 23Jesus, porém, voltou-se
para Pedro, e disse: “Vai para lon-
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ge, satanás! Tu és para mim uma
pedra de tropeço, porque não
pensas as coisas de Deus, mas
sim as coisas dos homens!” 24Então Jesus disse aos discípulos: “Se
alguém quer me seguir, renuncie
a si mesmo, tome a sua cruz e me
siga. 25Pois, quem quiser salvar
a sua vida vai perdê-la; e quem
perder a sua vida por causa de
mim, vai encontrá-la. 26De fato,
que adianta ao homem ganhar o
mundo inteiro, mas perder a sua
vida? O que poderá alguém dar
em troca de sua vida? 27Porque o
Filho do Homem virá na glória do
seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta”.
— Palavra da Salvação.
Ass.: Glória a vós, Senhor.
Profissão de Fé
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.
Preces
Pres.: Irmãos e irmãs, com humildade e fé, neste dia em que destacamos a exigência da doação da vida
na missão, apresentemos a Deus Pai
nossas orações.
Ass.: Senhor, iluminai vossa Igreja
missionária.
1. Senhor, que nos acolhestes em
vosso amor, fortalecei vossa Igreja
presente no mundo. Concedei que
a exemplo de Cristo leve a todos o
amor, a esperança, a humildade e a
mansidão de coração.
2. Senhor, que vos tornastes próximo
de nós em vosso Filho, abençoai todas as pessoas e instituições que se
dedicam ao cuidado dos mais necessitados e abandonados, demonstrando-lhes concretamente o amor e
a solidariedade.
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3. Senhor, que em Jesus habitastes entre nós, protegei aqueles que são considerados os últimos na sociedade. Pela
vossa misericórdia, sejam os primeiros a
participar do banquete do Reino.
Ass.: Senhor, iluminai vossa Igreja
missionária.
4. Senhor, que enviastes vosso Filho
como Luz do mundo, iluminai os catequistas que pacientemente se dedicam à obra da evangelização de crianças, adolescentes, jovens e adultos.
(Outras intenções da comunidade).
Pres.: Senhor Deus de bondade,
aceitai nossas preces e fortalecei
nosso compromisso com os irmãos
e irmãs que mais necessitam de nós.
Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém.

Liturgia Eucarística
Procissão das Ofertas (FX. 129– CD 2)
Que mais eu posso te dar, além da fé
e do amor? Que mais eu posso ofertar, pois sou todo teu, meu Senhor!
1. Te dou minha voz pra que possas falar: serei teu profeta, não vou me calar!
Te dou os meus pés, se quiseres andar.
Irei pelo mundo pra te anunciar!
2. Te dou minhas mãos, quero a ti me
ofertar: Serei operário aqui neste altar.
Dou meu coração, se quiseres amar:
Eu sou todo teu, tua casa é meu lar!
Pres.: Orai, irmãos e irmãs, para que o
sacrifício da Igreja, nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, seja
aceito por Deus Pai todo-poderoso.
Ass.: Receba o Senhor por tuas
mãos este sacrifício, para glória
do seu nome, para nosso bem e de
toda a santa Igreja.
Oração sobre as Oferendas
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.
Ass.: Amém.
Oração Eucarística V
Santo (FX. 131– CD 2)
Pres.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.
Pres.: Corações ao alto.
Ass.: O nosso coração está em Deus.
Pres.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Ass.: É nosso dever e nossa salvação.
Pres.: É justo e nos faz todos ser mais san-

tos 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 do anjos e à
voz dos santos todos, para cantar(dizer):
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!
CP Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por ele,
CC mandai vosso Espírito Santo, a fim de
que as nossas ofertas se mudem no Corpo †
e no Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Ass.: Mandai vosso Espírito Santo!
Na noite em que ia ser entregue,
ceando 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!
Ass.: 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.
CC Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor,
sua ressurreição e ascensão; nós queremos a vós oferecer este Pão que alimenta e que dá vida, este Vinho que
nos salva e dá coragem.
Ass.: Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
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.
Ass.: O Espírito nos una num só Corpo!
1C Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao
céu, cada dia renovando a esperança
605VERDE3605BLACK3

de chegar junto a vós, na vossa paz.
Ass.: Caminhamos na estrada de
Jesus!
2C Dai ao santo Padre, o Papa Francisco ser bem firme na Fé, na Caridade,
e a Miguel, que é Bispo desta Igreja,
muita luz para guiar o seu rebanho.
Ass.: Caminhamos na estrada de
Jesus!
3C Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da
Igreja, os apóstolos e todos os santos,
que na vida souberam amar Cristo e
seus irmãos.
Ass.: Esperamos entrar na vida eterna!
4C A todos que chamastes pra outra
vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos
braços, acolhei-os. Que vivam para
sempre bem felizes no reino que pra
todos preparastes.
Ass.: A todos dai a luz que não se
apaga!
CP 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.
CP/CC 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.
Ass.: Amém.

Rito de Comunhão
Pres.: Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso...
Pres.: 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.
Ass.: Vosso é o reino, o poder e a
glória para sempre!
Pres.: 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 a vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e
o Espírito Santo.
Ass.: Amém.
Pres.: A paz do Senhor esteja sempre
convosco.
Ass.: O amor de Cristo nos uniu.
Pres.: Em Jesus, que nos tornou todos irmãos e irmãs com sua cruz,
saudai-vos com um sinal de reconci– 3 –

liação e de paz.
Ass.: 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.
Pres.: Provai e vede como o Senhor
é bom; feliz de quem nele encontra
seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo.
Pres./Ass.: Senhor, eu não sou digno (a) de que entreis em minha
morada, mas dizei uma palavra e
serei salvo (a).
Procissão da Comunhão (FX. 132– CD 2)
1. Se a missão se faz cansaço, Jesus
convida a descansar e, se há ovelha
sem pastor, é necessário dela cuidar.
Dai-lhes vós mesmos de comer o
meu Corpo que se faz Pão. Diz Jesus a seus amigos: Partilhar é vocação, partilhar é vocação.
2. E se a hora vai adiantada e despedir se faz tentação, a nossa fé seja
mais forte para servir nossos irmãos.
3. A quem duvida do seu pouco, Jesus pergunta: O que tens? Vai ver!
Então responda: Senhor, este pouco
partilhado tu fazes crescer.
4. Se nos sentamos sobre a relva a
qual nos conduz o Bom Pastor, nossa união expresse sempre o Pão de
Deus, sinal de amor.
5. Os nossos pães, os nossos peixes,
abençoados pelo Senhor, saciarão
todos os presentes. Que fartura! Cantem louvor.
6. E, se ainda hoje nós repetimos
aqueles gestos que fez o Senhor, não
haverá mais fome e sede. Nosso batismo terá seu valor.
(Silêncio Sagrado)
Oração depois da Comunhão
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.
Ass.: Amém.

Ritos Finais
Bênção Final
Pres.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.
Pres.: Que Deus todo-poderoso vos
livre de toda adversidade e derrame

sobre vós as suas bênçãos.
Ass.: Amém.
Pres.: Torne os vossos corações atentos à sua palavra, a fim de que transbordeis de alegria divina.
Ass.: Amém.

Pres.: Assim, abraçando o bem e a
justiça, possais correr sempre pelo
caminho dos mandamentos divinos
e tornar-vos co-herdeiros dos santos.
Ass.: Amém.
Pres.: Abençoe-vos Deus todo-po-

deroso, Pai e Filho † e Espírito Santo.
Ass.: Amém.
Pres.: A alegria do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos
acompanhe.
Ass.: Graças a Deus.

AtividAdEs dA PAstorAL diocEsAnA

LEiturAs dA sEmAnA

Setembro
4 a 6 - Pastoral Familiar: XVI Congresso Nacional - em Florianópolis - SC
5 a 6 - RCC: Encontro Estadual de Jovens - em Mariana
6 - MCC: Reunião preparatória 1º Cursilho Ambiental - em Oliveira
6 a 14 - Pastoral da Sobriedade: Novena de N. Sra. da Piedade - nas Paróquias
11 a 13 - Pastoral da Educação: Encontro Nacional - em Brasília
12 - Catequese: Encontro Diocesano de Catequistas - no CPSST em Oliveira
12 - ECC: Reunião do Conselho Diocesano - em Oliveira

Seg 1Cor 2,1-5 / Sl 118(119) / Lc 4,16-30;
Ter 1Cor 2,10b-16 / Sl 144(145) / Lc 4,31-37;
Qua 1Cor 3,1-9 / Sl 32(33) / Lc 4,38-44;
Qui (São Gregório Magno) 1Cor 3,18-23 / Sl 23(24) / Lc 5,1-11;
Sex (1ª Sexta-feira do mês) 1Cor 4,6b-15 / Sl 36(37) / Lc 5,33-39;
Sáb 1Cor 4,6b-15 / Sl 144(145) / Lc 6,1-5.

A JUVENTUDE, um canto de LOUVOR
Uma das mais lindas passagens da bíblia nos diz: “Antes de formar você no ventre de sua mãe, eu o conheci; antes
que você fosse dado à luz, eu o consagrei, para fazer de você
profeta das nações. (Jer. 1 - 5)”. Sendo assim, nossa primeira
vocação é a vida, antes de tudo, Deus sonhou com cada um
de nós e nos deu a essência do viver.
Ao passar pela vida encontramos desafios, momentos
difíceis de tomar decisões e vários obstáculos que muitas das
vezes podem nos desestabilizar, mas ao nosso lado sempre
está e estará Deus nos dizendo coragem e reforçando a promessa que não estamos sozinhos, ele está no meio de nós.
Uma das fases mais bela da vida é a da juventude, esta
é a fase das descobertas, dos sonhos, das realizações, da
busca por um espaço mais visível e da afirmação da própria
identidade, é o momento de fazer escolhas e também de
afirmar ou não a convites.
Jesus o tempo todo está olhando por cada um de nós,
este olhar é um olhar de escuta, olhar de acolhida e também
olhar de compaixão, sendo assim temos a certeza de que
nunca estamos desamparados, é preciso coragem ao passar
pelas tribulações e ir sempre adiante.
Quando passamos por todos os momentos de provações resta-nos a etapa mais bonita que é a do louvor, temos
como exemplo Maria Santíssima, a primeira vocacionada, Ela
pôde-se afirmar: “Minha alma proclama a grandeza do Senhor,

meu espírito se alegra em Deus, meu salvador (Lc 1- 46,47)”.
O espírito juvenil está sempre em louvação às maravilhas de Deus, pois assim como os jovens, Deus também é
sonhador, Ele se faz presente sempre em todos os espaços e
continua vivo em cada um de nós, uma das canções nos afirma: “Se a juventude viesse a faltar, o rosto de Deus iria mudar”.
A mensagem do Papa Francisco para o 57° dia mundial de oração pelas vocações nos afirma que é preciso ter
coragem para dizer sim, vencer a fadiga com a fé em Cristo
e finalmente, como um cântico de louvor, oferecer a própria
vida por Deus, pelos irmãos e pelo mundo inteiro.
Lucimar Borges de Oliveira

ORAÇÃO VOCACIONAL
Dom Francisco Barroso Filho

Ó Jesus, Sumo e Eterno Sacerdote, fiéis ao vosso conselho, “pedi ao Senhor da Messe que mande operários
para a sua Messe”, vos rogamos: Enviai Sacerdotes para
a vossa messe que está na Igreja local de Oliveira. O nosso povo tem sede de vós, tem sede do Sacerdote, vosso
representante, como a terra sedenta e sem água. Assisti
o Bispo Diocesano, os Presbíteros, as pessoas consagradas e aqueles que se preparam para o sagrado ministério.
Tornai-os fortes e perseverantes na sua vocação.
Abençoai as nossas comunidades, as nossas famílias,
tornando-as um terreno fértil, verdadeiramente cristãs,
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onde possa germinar, crescer, e produzir frutos a semente
preciosa da vocação sacerdotal e religiosa que lançais nos
corações dos jovens.
Esta graça, Senhor, vos pedimos por Maria, Vossa Mãe, a
Senhora de Oliveira, a Rainha dos Apóstolos.
— Nossa Senhora de Oliveira.
Rogai por nós.
— São José, Patrono das Vocações.
Rogai por nós e dai-nos santos e numerosos sacerdotes.
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